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Kopi membangun 
kepercayaan 
diri Menjadi 
Pemimpin Koperasi
Salbiah biasanya enggan tampil di depan 
rekan kerjanya yang laki-laki, apalagi 
berbicara dengan mereka, dan menganggap 
berbicara di depan umum sebagai hal 
menakutkan. Tetapi setelah menghadiri 
lokakarya pelatihan kepemimpinan dan 
kesetaraan gender, ia dengan percaya diri 
memoderatori rapat anggota tahunan yang 
dihadiri lebih dari sembilan puluh orang.

“Saya jadi lebih berani dan percaya diri. Saya 
lebih bisa mengekspresikan ide dan bekerja 
lebih nyaman dengan staf lain dalam sebuah 
tim,” kata Salbiah, staf administrasi di Koperasi 
Kopi Arinagata di Gayo, Aceh.

“Perubahan paling nyata bisa dilihat pada Salbiah,” kata Ara Siberani, ketua 
Arinagata. “Sebelumnya ia pemalu dan kurang percaya diri bahkan gemetar 
ketika mengobrol dan berbicara di depan staf laki-laki. Setelah pelatihan, 
sungguh menakjubkan bagaimana ia menjadi percaya diri berbaur dengan 
staf laki-laki dan juga mampu berbicara di depan umum. Perubahan itu juga 
membuatnya menjadi lebih profesional dan produktif dalam pekerjaannya.”

TANTANGAN: PEREMPUAN KURANG 
PENGALAMAN DALAM HAL KEPEMIMPINAN 
DAN PERCAYA DIRI
Banyak perempuan tidak memiliki pengalaman dan kepercayaan diri untuk 
menjadi pemimpin di banyak koperasi kopi di wilayah ini. Perempuan 
menghadapi tantangan berbasis gender seperti beban ganda (bertanggung 

Salbiah sedang bekerja.
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jawab atas rumah dan memiliki pekerjaan berbayar) dan kewajiban memperoleh izin suami 
menghalangi mereka menjadi pemimpin.

“Saya jadi lebih berani dan percaya 

diri. Saya jadi lebih bisa mengungkapkan 

pikiran dan bekerja sama dalam tim dengan 

staf lainnya.” —Salbiah, Koperasi Arinagata

Pemimpin-pemimpin koperasi kopi di Gayo, yang ingin membantu anggota perempuannya 
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk menjadi 
pemimpin di koperasi, pun mendekati TPSA.

Gayo memiliki koperasi campuran dan koperasi kopi khusus perempuan. Di koperasi campuran, 
masalah utamanya untuk menuju tata kelola berkesetaraan gender adalah mendorong lebih banyak 
perempuan ke posisi pemimpin. Masalahnya berbeda untuk koperasi khusus perempuan, yang 
pemimpinnya sekarang semuanya perempuan: Mereka kesulitan mendorong anggota lain yang 
tidak  pernah memegang posisi kepemimpinan untuk maju dan mengambil peran dan tanggung 
jawab itu.

STRATEGI: PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN GENDER
Pada awal 2018, TPSA bermitra dengan Fairtrade Network of Asia-Pacific Producers (NAPP) untuk 
mendorong kepemimpinan perempuan di koperasi kopi Gayo dan membantu membangun 
tata kelola yang lebih tanggap gender dan seimbang.1 Tim gender TPSA berkolaborasi dengan 
Fairtrade–NAPP merancang modul pelatihan untuk staf dan pemimpin koperasi kopi bersertifikat 
Fairtrade yang dipimpin perempuan mengenai tata kelola tanggap gender dan peningkatan  
kepemimpinan perempuan.2

Tujuan pelatihan adalah:

 • mengidentifikasi kualitas pemimpin perempuan yang transformatif dan inspiratif;

 • belajar tentang kesetaraan gender;

 • mendapatkan kemampuan untuk menerapkan alat analisis gender dan mengidentifikasi masalah 
ketidaksetaraan gender dalam kebijakan dan praktik kerja sama serta prinsip dan standar Fairtrade.

Dua puluh satu staf perempuan dan delegasi dari koperasi yang dipimpin perempuan mengikuti 
Pelatihan untuk Pelatih (training-of-trainers/ToT) selama lima hari pada Oktober 2018. Para peserta 
berasal dari enam koperasi bersertifikasi Fairtrade (Kokowagayo, Arinagata, Ara Cahayani Gayo, 
Utamagro, Ratu Ketiara, dan Koperasi Ketiara), serta A3, yang belum disertifikasi. Tujuannya 
adalah menciptakan tim pelatih yang akan melatih anggota koperasi perempuan lainnya tentang 
kesetaraan gender, isu ketidaksetaraan gender, dan keterampilan kepemimpinan. Semua peserta 
ToT mengetahui bahwa mereka diharapkan melakukan sesi pelatihan selanjutnya di koperasi mereka 
untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan.
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Peserta lokakarya ToT juga mempelajari prinsip dan metodologi pembelajaran orang dewasa, dan 
keterampilan seputar fasilitasi kelompok, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan komunikasi 
efektif. Metode pembelajaran partisipatif yang digunakan (visual, musik, dan praktik langsung) sangat 
interaktif dan efektif ketika melatih sesama anggota koperasi, terutama mereka dengan tingkat 
pendidikan rendah atau tinggal di pedesaan.

Sekitar satu bulan kemudian, beberapa alumni pelatihan memberikan pelatihan percontohan ke 
anggota staf perempuan lainnya di koperasi mereka sendiri. Kokowagayo dan Ara Cahayani Gayo 
bekerja sama melaksanakan lokakarya tersebut, begitu juga Arinagata dan A3. Utamagro mengadakan 
pelatihannya pada April 2019, dibantu oleh Kokowagayo yang menyediakan dua alumni ToT untuk 
membantu merancang dan menyelenggarakan pelatihan.

PENCAPAIAN: KEPERCAYAAN DIRI BAIK UNTUK PEREMPUAN—
DAN BISNIS
Dampak dari ToT dan lokakarya percontohan pada peserta terlihat langsung dan nyata. “Selain 
memberi pengetahuan tentang kesetaraan gender, mengikuti ToT juga membuat saya lebih percaya 
diri ketika berbicara di depan perempuan maupun laki-laki,” kata Mariyani, seorang staf Koperasi 
Kokowayago. Rekannya Rusda setuju: “Saya jadi lebih berani berbicara di depan umum. Sebelumnya, 
melihat orang banyak saja sudah membuat saya gugup.”

Ketua Kokowagayo, Rizkani, juga mengamati peningkatan kepercayaan diri pada Dewi, anggota 
stafnya yang menghadiri pelatihan: “Dewi sekarang percaya diri berbicara di depan umum. Ketika 
ia berbicara, ia melakukannya dengan lancar, tidak seperti sebelumnya, ia selalu terlihat gugup. 
Mungkin, itu karena ia lebih termotivasi, memiliki pengetahuan baru, dan yakin ia memiliki sesuatu 
yang penting untuk disampaikan.”

Ara Siberani, Ketua Koperasi Arinagata, mengatakan segenap komponen koperasi memperoleh 
manfaat ketika kepercayaan diri dan keterampilan kepemimpinan perempuan meningkat: “Mereka 
jadi lebih pandai berbicara dan percaya diri ketika bertemu pembeli yang mengunjungi desa. 
Mereka  dapat meyakinkan pembeli yang datang. Contohnya Ibu Susila dari desa Hakim. Dia dulu 
pemalu, tapi sekarang dia lebih berani. Selain itu, pelatihan ini juga merupakan jembatan komunikasi 
antara manajemen koperasi dengan staf dan anggotanya. ”

Dewi di kebun kopi.

“Mereka jadi lebih pintar 

berbicara dan percaya diri 

ketika bertemu pembeli yang 

mengunjungi desa. Mereka 

dapat meyakinkan pembeli 

yang datang.”—Ara Siberani, Ketua, Koperasi Arinagata
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Pelatihan ini membantu perempuan menyadari 
bahwa mereka juga mendapat manfaat dari 
partisipasi  dan kepemimpinan yang lebih 
besar di koperasi. “Saya bisa belajar hal-hal 
baru dari menjadi anggota koperasi. Koperasi 
mengakui petani perempuan dan menghargai 
kontribusi kami terhadap pertanian kopi dan 
mendukung  keluarga kami,” kata Kadarmas, 
anggota Koperasi Kokowagayo.

Pelatihan kesetaraan gender dan kepemimpinan 
telah diterima dengan baik dan menciptakan 
hasil positif. Misalnya, A3 dan Arinagata telah 
berkomitmen menggunakan dana premium 
Fairtrade untuk mendukung lokakarya pelatihan 
kepemimpinan perempuan lebih lanjut. Kokowagayo juga berkomitmen melibatkan lebih banyak 
anggotanya dalam pelatihan keasadaran gender dan kepemimpinan, dan bermaksud menggunakan 
metode dan materi pembelajaran yang sama dengan yang digunakan dalam ToT dan dalam 
pelatihan percontohan.

ToT juga menghasilkan beberapa hasil positif yang tak terduga. Koperasi yang berpartisipasi 
sekarang berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan. Kokowagayo 
dan Arinagata, khususnya, telah menawarkan untuk mendukung koperasi lain melakukan 
pelatihan kepemimpinan bagi anggota perempuan mereka. Kedua koperasi ini juga aktif dalam 
membentuk Forum Perempuan Kopi Gayo, yang berfungsi sebagai wahana advokasi dan sumber 
daya kepemimpinan perempuan di koperasi.

Pemaparan konsep kesetaraan gender telah membantu peserta pelatihan menyadari bahwa mereka 
harus memiliki akses terhadap dan kendali atas manfaat ke sumber daya yang sama seperti halnya 
laki-laki. Mereka juga belajar berkomunikasi dengan suami mereka untuk membangun hubungan 
lebih setara di rumah tangga mereka. Salbiah meminta suaminya melakukan lebih banyak pekerjaan 
di rumah, dan ia setuju: “Dulu, ia enggan melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak 
kami; sekarang ia lebih rajin membantu. Sekarang saya tahu bagaimana cara memberi tahu suami 
saya tentang pembagian kerja yang lebih baik dan setara dalam keluarga.” Rafi’ah dari Utamagro 
mengatakan ia kini menyadari suami dan istri harus bekerja bersama agar saling menguntungkan.

MEMASTIKAN HASIL BERKELANJUTAN: MELATIH LEBIH 
BANYAK PEMIMPIN
Pendekatan pelatihanan untuk pelatih yang dilakukan TPSA dan Fairtrade–NAPP memastikan 
pengetahuan yang diberikan ke peserta terus berkembang. Model ini meminta peserta ToT 
mengembangkan keterampilan mereka dengan melatih orang lain, sehingga informasi tentang 
kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan tersebar lebih luas di antara anggota koperasi 
perempuan, termasuk mereka yang bukan staf tetapi bekerja sebagai petani atau pengumpul kopi.

Pendekatan tersebut berarti tiap perempuan yang menerima pelatihan dapat menjadi pelatih. 
Perempuan yang berpartisipasi dalam ToT mendorong perempuan lain mengambil peran 
kepemimpinan, suatu hal yang menjanjikan. Mereka juga secara informal berbagi prinsip kesetaraan 
gender dengan perempuan lain dan dengan anggota keluarga, termasuk suami dan anak-anak. Hal 
ini dapat meningkatkan dukungan terhadap gagasan perempuan sebagai anggota koperasi kopi yang 
sederajat dan penting.

Kadarmas, anggota Kokowagayo.
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CATATAN AKHIR

1 Fairtrade Network of Asia-Pacific Producers (NAPP) bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi petani kecil di negara-negara 
tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan TPSA memastikan perempuan mendapat 
manfaat dari sumber daya proyek yang setara dengan laki-laki.

2 Fairtrade mengidentifikasi koperasi sebagai dipimpin perempuan jika koperasi memiliki satu atau lebih perempuan sebagai 
Dewan Pengurus atau staf senior.


