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Kepercayaan Diri 
dan Menciptakan 
Perubahan: Kisah Isna 
Isna Rosa mulanya ragu mengikuti program 
pelatihan kepemimpinan yang berfokus 
pada perempuan. Sebagai salah seorang 
dari segelintir perempuan yang bekerja di 
Sistem Kendali Internal (SKI) untuk koperasi 
kopi di Gayo, Aceh, Isna terbiasa melakukan 
pekerjaan yang lazim dianggap lebih cocok 
untuk laki-laki. Namun, pelatihan itu telah 
mengubah perspektifnya. Ia tak hanya 
menjadi pembicara dan fasilitator yang lebih 
percaya diri; ia juga mulai mengadvokasi 
kesetaraan gender dan kepemimpinan 
perempuan di koperasi.

Di Koperasi Ara Cahayani Gayo (ACG), Isna 
membantu petani menerapkan teknik 
budidaya kopi yang baik dan membantu audit 
sertifikasi organik. Ini adalah pekerjaan garis 
depan yang sangat teknis dan menuntutnya 
bepergian untuk bertemu anggota koperasi 
di tempat mereka tinggal. Kemampuan 
berkomunikasi efektif dengan petani laki-laki 
dan perempuan menjadi sangat penting.

Di sebagian besar koperasi, posisi SKI umumnya dipegang laki-laki. Namun 
gelar sarjana Isna dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala di Banda 
Aceh dan pekerjaan sebelumnya sebagai fasilitator pertanian untuk program 
pemerintah membuatnya memenuhi syarat dan menyiapkannya untuk 
pekerjaan ini. Jadi ketika diundang mewakili ACG mengikuti pelatihan untuk 
pelatih (training-of-trainers/ToT) TPSA-Fairtrade tentang kepemimpinan 
perempuan, dia tidak melihat bagaimana pelatihan non-teknis semacam itu 
akan membantunya.

Isna dalam perjalanan 
mengunjungi petani dan 
memberikan pelatihan.
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MEMBANGUN KEYAKINAN
Namun, setelah mengikuti lokakarya lima hari, Isna takjub dengan apa yang telah ia pelajari, 
terutama dalam hal komunikasi efektif dan kepercayaan diri. Selama pelatihan, ia meminta peserta 
ToT lain merekamnya saat berbicara, dan ia sadar bahwa ia sering berbicara terlalu cepat. Latihan ini 
membantunya belajar bicara lebih lambat dan jelas. Pelatihan ini juga membantunya belajar memilih 
kata-kata yang tepat sesuai audiensnya, yang akan mendukung pekerjaan penjangkauannya dengan 
petani. Peningkatan keterampilannya juga mendorong peningkatan kepercayaan dirinya.

Isna pun langsung memanfaatkan peningkatan kepercayaan dirinya ketika membantu memfasilitasi 
sesi pelatihan percontohan untuk anggota perempuan ACG dan koperasi lainnya, Kokowagayo, 
menggunakan pengetahuan yang ia peroleh selama pelatihan tersebut. Ia merasa gugup berperan 
sebagai fasilitator, tetapi ia harus melakukannya sebagai bentuk partisipasi dalam ToT. Di akhir sesi 
pertamanya, para peserta diam, dan Isna khawatir mereka tidak mengerti materi yang disampaikannya. 
Ia baru merasa lega dan gembira ketika mereka mulai mengajukan pertanyaan yang menunjukkan 
pemahaman mereka. Ini merupakan saat yang membahagiakan bagi Isna.

Berkat ToT dan pelatihan percontohan, kemampuan fasilitasi dan komunikasi Isna pun meningkat 
signifikan. Ketika diminta berbicara dengan peserta pada Rapat Anggota Tahunan ACG, ia lebih santai 
dan mampu berkomunikasi secara efektif. Kemampuan ini juga membantu dalam pekerjaannya 
sehari-hari berinteraksi dengan dan mendukung petani. “Sekarang saya bisa melakukannya dengan 
lebih baik. Saya juga sering mengajukan pertanyaan ke petani sehingga mereka terdorong untuk 
aktif,” katanya.

MENDUKUNG KESETARAAN GENDER
Isna dan peserta lain juga belajar tentang prinsip dan praktik kesetaraan gender, dan bagaimana mereka 
dapat meningkatkan dan mendukung koperasi seperti ACG. Ia sekarang aktif mengkampanyekan 
kesetaraan gender di koperasi, dan hasilnya secara bertahap mulai nampak. Ia menilai koperasi kian 
terbuka terhadap prinsip kesetaraan gender, meski belum ada kebijakan khusus. Namun, beberapa 
praktik baik telah diterapkan di ACG, termasuk peningkatan dari satu menjadi lima anggota staf 
perempuan dan nominasi 10 perempuan (di antara 36 kandidat) untuk komite premium koperasi. Pada 
Juni 2019, ACG akan menjadi tuan rumah pertemuan Forum Perempuan Kopi Gayo.

Isna berbicara dalam Rapat Anggota Tahunan.

“Saya ingin menerapkan 

ilmu yang baru saya peroleh 

mengenai cara berkomunikasi 

yang lebih baik dan cara 

memimpin koperasi. Melalui 

pelatihan ini, saya menyadari 

besarnya peran perempuan 

dalam produksi kopi.” —Isna
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Perubahan juga dapat dilihat dalam pandangan koperasi saat ini bahwa keterlibatan perempuan 
sangat penting bagi usaha mereka dan untuk membangun kerja sama dengan pihak luar. Pengurus 
koperasi mengakui kinerja perempuan sama dengan laki-laki, dan telah merekrut seorang anggota 
staf SKI perempuan tambahan, sehingga rasio hampir seimbang, dengan tiga laki-laki dan dua 
perempuan kini mengisi peran tersebut. Perubahan ini menggembirakan bagi perempuan lain yang 
ingin melakukan kerja lapangan.

Pada awal 2019, manajemen ACG menetapkan persyaratan bahwa satu dari tiga delegasi untuk RAT 
harus perempuan. Namun, perempuan masih menghadapi banyak tantangan untuk menduduki posisi 
sebagai delegasi. Komunikasi dengan laki-laki tetap sulit bagi banyak perempuan, suatu hal yang perlu 
dibenahi lewat pelatihan kepemimpinan selanjutnya. Tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan 
anak juga menyulitkan mereka untuk menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari. Ini 
juga dapat diatasi dengan pelatihan kesetaraan gender yang mendorong keseimbangan pembagian 
pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak antara perempuan dan laki-laki.

Meski Isna tidak berharap melihat perubahan cepat di koperasi, ia mengakui upaya mendorong 
perubahan harus dilakukan terus menerus, dengan mempromosikan dialog. Ia senang dengan 
meningkatnya pengakuan yang ia terima dari rekan-rekannya, baik di koperasi maupun di forum SKI 
untuk staf koperasi Fairtrade. Pengakuan itu membuatnya mendapat julukan “Mamak SKI” karena 
staf SKI lainnya sering meminta sarannya tentang cara menangani masalah di lapangan. Ia juga 
didukung untuk menjadi bendahara forum SKI karena, menurut rekan-rekan laki-laki, “sudah saatnya” 
menerapkan kesetaraan gender.

Isna memandu dikusi dalam rapat desa.

“Pada RAT tahun ini, saya 

diminta memaparkan agenda 

rapat. Saya merasa santai dan 

berkomunikasi dengan jelas, 

padahal sebelum ToT, saya 

selalu gemetar saat berbicara 

di depan umum.” —Isna


