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TPSA dan Fairtrade Mendukung 
Forum Perempuan dalam Koperasi

Delapan belas pemimpin dan staf perempuan dari delapan koperasi yang dipimpin 

perempuan bersertifikat Fairtrade di Gayo, Aceh, berkumpul untuk secara resmi 

meluncurkan Forum Perempuan dalam Koperasi yang akan berfungsi sebagai 

wadah bagi anggota dan staf koperasi perempuan untuk berbagi pengalaman dan 

saling mendukung dalam mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan 

kepemimpinan perempuan di masing-masing koperasi.

Latar Belakang 
Pembentukan Forum Perempuan dalam Koperasi 
oleh pemimpin koperasi perempuan adalah hasil 
langsung dari upaya kolaborasi TPSA dengan 
Fairtrade Network of Asia & Pacific Producers 
(Fairtrade–NAPP) untuk meningkatkan representasi 
dan partisipasi perempuan petani sebagai anggota 
dan pemimpin koperasi kopi. Gagasan untuk men-
dirikan forum ini pertama kali diajukan beberapa 
koperasi kopi yang dipimpin perempuan di Gayo, 
Aceh pada Juli 2018.

Forum ini dimaksudkan menjadi wadah anggota 
dan pemimpin perempuan koperasi kopi memi-
liki kesempatan berbagi pengalaman serupa 
dan saling mendukung sebagai petani kopi, ang-
gota koperasi, dan perempuan. Para anggota dan 
pemimpin koperasi ini mengharapkan forum ter-
sebut akan membantu menopang upaya yang 
telah dilakukan untuk mempromosikan kesetaraan 
gender dalam tata kelola koperasi dan mening-
katkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan 
dan kepemimpinan koperasi. Gagasan tentang 

Peserta peluncuran Forum Perempuan dalam Koperasi. 
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forum ini diilhami interaksi sebelumnya dengan  
dan kunjungan lapangan oleh tim gender TPSA 
dan Fairtrade–NAPP guna mendorong promosi 
kesetaraan gender dan tata kelola tanggap gender 
dalam koperasi kopi.

Peluncuran resmi Forum Perempuan dalam Koperasi 
berlangsung pada tanggal 29 November 2018.

Tujuan 
Tujuan dari acara peluncuran ini adalah:

 • meninjau kembali kegiatan terdahulu terkait 
gender, termasuk bantuan teknis TPSA 
tentang tata kelola tanggap gender dan 
pengembangan kepemimpinan perempuan, dan 
mengidentifikasi pembelajaran yang diambil;

 • menyetujui tujuan dan kriteria keanggotaan 
forum dan komitmen sumber daya 
oleh koperasi;

 • memilih koordinator forum;

 • mengidentifikasi dan menyetujui langkah-
langkah selanjutnya.

Fasilitator 
Dati Fatimah, penasihat gender TPSA, dan Intan 
Wahyu Fitri, staf program Fairtrade–NAPP untuk 
Indonesia, memfasilitasi acara peluncuran ini yang 
berlangsung setengah hari.

Peserta 
Peluncuran ini dihadiri 18 pemimpin dan staf 
perempuan dari 8 koperasi kopi yang dipimpin 
perempuan:

 • Koperasi Kopi Wanita di Gayo (Kokowagayo)

 • Koperasi Arinagata

 • Ara Cahayani Gayo

 • Koperasi Pedagang dan Petani Ketiara

 • Ratu Ketiara, Koperasi Sara Ate

 • Koperasi Utamagro

 • Koperasi Kopi Organik di Gayo (KKGO)

 • Koperasi Bahtera

Staf dan pemimpin perempuan dari semua kope-
rasi ini (kecuali Koperasi Bahtera) berpartisipasi 
dalam lokakarya pelatihan bagi pelatih (training-of- 
trainers/ToT) tentang tata kelola tanggap gender 
dan kepemimpinan perempuan yang diselengga-
rakan oleh tim gender TPSA dan staf Fairtrade–
NAPP pada tanggal 15–19 Oktober 2018.

Tinjauan Aktivitas Terkait Gender 
Masa Lalu 
Tidak semua perempuan yang menghadiri pelun-
curan forum telah mengikuti dua kegiatan terkait 
gender sebelumnya yang diselenggarakan TPSA 
dan Fairtrade–NAPP: orientasi gender untuk pim-
pinan kunci koperasi dan ToT tentang kepemim-
pinan perempuan dalam koperasi. Karena itu, 
fasilitator menganggap penting meninjau hal-hal 
inti dari dua kegiatan tersebut agar peserta baru 
memperoleh informasi yang sama dan memberi-
kan konteks terhadap gagasan Forum Perempuan 
dalam Koperasi.

Orientasi Gender untuk Pimpinan Koperasi
Kegiatan satu hari ini ditujukan untuk pemim-
pin koperasi (kebanyakan laki-laki) dan dirancang 
untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu 
ketidaksetaraan gender dan menunjukkan bagai-
mana kesetaraan gender merupakan bagian inte-
gral dari prinsip dan nilai koperasi yang berlaku 
secara internasional, dan standar Fairtrade. Ini ada-
lah langkah awal membangun kesadaran gender 
di garis depan dalam kegiatan koperasi dan meng-
advokasi peningkatan keterwakilan dan partisipasi 
perempuan dalam keanggotaan dan kepemim-
pinan koperasi.

Para pemimpin perempuan yang hadir pada 
peluncuran forum pada tanggal 29 November lalu 
menyatakan pemimpin (baik laki-laki dan perem-
puan) yang berpartisipasi dalam pelatihan itu 
memperoleh banyak pengetahuan tentang bagai-
mana kesetaraan gender dikaitkan dengan prinsip 

Adi Amiyadi, Sekretaris Koperasi BQ Baburrayyan dan Ketua 
Indonesian Fairtrade Producers Association, berbicara 
tentang pembelajaran yang ia peroleh dalam pelatihan 
orientasi gender.
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koperasi dan standar Fairtrade, dan bahwa perem-
puan telah memberikan kontribusi signifikan terha-
dap keberhasilan koperasi mereka. Namun, mereka 
juga menyatakan pelatihan lanjutan sangat penting 
untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 
mereka serta terintegrasi sepenuhnya dan ber-
kelanjutan. Para pemimpin koperasi, yang keba-
nyakan laki-laki, juga harus diberi lebih banyak 
informasi dengan cara yang tidak mengesam-
pingkan mereka yang peka terhadap topik-topik 
terkait gender.

Kegiatan orientasi gender juga menyoroti peran 
perempuan dan kontribusi mereka terhadap sek-
tor kopi, yang seringkali tidak diakui. Karena tradisi 
dan budaya di Aceh, partisipasi perempuan dalam 
kehidupan publik tidak selalu didorong. Kurangnya 
kepemilikan lahan pertanian sering membuat 
petani perempuan tidak memenuhi syarat menjadi 
anggota koperasi. Karena kendala ini, membentuk 
forum perempuan dalam koperasi, agar mereka 
dapat aktif dan berpartisipasi penuh serta meng-
ekspresikan pandangan dan gagasan mereka 
secara terbuka, sangatlah penting.

Lokakarya Pelatihan bagi Pelatih (ToT) 
tentang Tata Kelola Tanggap Gender dan 
Kepemimpinan Perempuan dalam Koperasi
Sebagian besar dari mereka yang menghadiri 
peluncuran Forum Perempuan dalam Koperasi 
adalah lulusan lokakarya ToT tentang kepemim-
pinan perempuan. Mereka menyebut pelatihan itu 
sebagai tonggak penting dalam kehidupan mereka: 
Mereka tidak hanya belajar tentang kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan, peran 
mereka dalam koperasi, dan kontribusi mereka 

terhadap keberhasilan koperasi, mereka juga bel-
ajar bagaimana merencanakan, merancang, dan 
melaksanakan pelatihan. Lulusan ToT telah menya-
dari bahwa perempuan dapat memimpin sama 
baiknya bahkan lebih baik dari laki-laki.

Meski peserta belajar banyak dari lokakarya ToT 
awal tersebut, mereka menyatakan perlunya 
lebih banyak pengetahuan tentang kesetaraan 
gender, metode pelatihan baru dan partisipatif, 
bagaimana meningkatkan keterampilan berbi-
cara di depan umum, dan bagaimana merancang 
pelatihan sesuai latar belakang dan kebutuhan 
peserta. Mereka mengusulkan agar lokakarya 
serupa (“ToT Fase 2”) diadakan di masa datang, 
dengan pemimpin perempuan teladan dari kope-
rasi dan lembaga lainnya diundang untuk berbagi 
pengalaman dan menginspirasi peserta. Harapan 
mereka adalah lokakarya lanjutan dapat diseleng-
garakan dengan dukungan Forum Perempuan 
dalam Koperasi.

Kesepakatan yang Tercapai 
Diskusi pada peluncuran Forum Perempuan dalam 
Koperasi menghasilkan kesepakatan berikut:

Tujuan forum: Forum ini akan berfungsi sebagai 
ruang diskusi dan pembelajaran perempuan untuk 
membantu mereka mengembangkan potensi, 
menambah pengetahuan tentang berbagai aspek 
pertanian kopi dan topik menarik lainnya, mendo-
rong kemandirian ekonomi, dan memungkinkan 
mereka terus belajar tentang kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan dalam koperasi.

Rizkani, ketua dan pendiri Kokowagayo, berbicara di hadapan 
peserta forum.

L—R: Rizkani, Mahyana, dan Hasanah. 
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Tema atau masalah yang harus diatasi forum:

 • cara memenuhi standar Fairtrade;

 • cara mengekspor (termasuk ke mana, 
bagaimana mengakses modal dan bagaimana 
memenuhi persyaratan dokumen);

 • peningkatan kapasitas untuk perempuan 
(menyelaraskan bisnis dan keluarga; menjadi 
lebih mandiri secara ekonomi dan dalam 
pengambilan keputusan, dan mengatasi 
tantangan psikologis);

 • keterampilan praktis mengelola bisnis kopi;

 • keterampilan tata kelola dan 
manajemen koperasi.

Koordinator Forum: Peserta memilih perempuan 
berikut bertindak sebagai koordinator forum:

 • Rizkani, ketua dan pendiri Kokowagayo;

 • Mahyana, sekretaris dan asisten manajer umum 
Koperasi Arinagata;

 • Hasanah, anggota dewan Koperasi Pedagang 
dan Petani Ketiara.

Sebagai koordinator, mereka bertugas memim-
pin perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
forum, termasuk menetapkan aturan dan prose-
dur, merancang program, menggalang dana, dan 
merekrut anggota.

Kriteria keanggotaan: Keanggotaan forum berba-
sis individu dan terbuka untuk semua perempuan 
yang menjadi anggota, pemimpin, atau staf kope-
rasi kopi di Gayo. Mereka yang menghadiri pelun-
curan pada tanggal 29 November ini dianggap 
sebagai anggota pendiri forum.

Rapat: Forum akan bertemu dua bulan sekali. Jika 
dianggap perlu oleh koordinator, pertemuan khu-
sus dapat dilakukan.

Sumber daya: Sumber daya seperti dana, bahan, 
dan orang-orang harus berasal dari anggota forum, 
yang diharapkan melobi koperasi masing-masing 
untuk mengalokasikan sebagian dana premi 
Fairtrade mereka untuk membiayai kegiatan forum. 
Forum ini juga akan mengeksplorasi peluang pen-
danaan dari luar sistem koperasi.

Catatan dan Pengamatan Fasilitator 
Kedua fasilitator mencatat antusiasme dan kei-
nginan kuat peserta untuk membuat forum ini 
berdiri dan beroperasi. Beberapa peserta bahkan 
datang dari desa-desa terpencil yang perjalanannya 
berisiko besar karena hujan lebat dan tanah long-
sor kerap terjadi di wilayah ini pada musim hujan. 
Bagi sebagian peserta, ini adalah pertama kali-
nya mereka menghadiri kegiatan yang membahas 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

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 Catatan forum.
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 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


