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Khusus Perempuan
TANTANGAN: PETANI KOPI PEREMPUAN TIDAK 
BISA MENJADI ANGGOTA KOPERASI
Petani kopi kecil di Gayo, Provinsi Aceh, membentuk koperasi untuk membantu 
mereka menjual hasil kebunnya ke pasar domestik dan ekspor. Tetapi 
meski laki-laki yang menjadi petani kopi bisa dengan mudah bergabung ke 
koperasi, hal yang sama tidak berlaku untuk petani kopi perempuan. Seorang 
petani kopi baru memenuhi syarat jadi anggota koperasi jika ia memiliki tanah 
secara resmi atas namanya. Tetapi di Gayo, kepemilikan tanah biasanya atas 
nama laki-laki, membuat perempuan petani kopi tidak memenuhi syarat jadi 
anggota koperasi.

“Apa yang kami pelajari dari TPSA 

menginspirasi kami dalam memfasilitasi 

pembentukan koperasi khusus perempuan 

(Ari Aras Awali/A3). Kami belajar dari TPSA 

bahwa aspek sosial dan gender penting bagi 

pembeli di Kanada dan Amerika Serikat. Kami 

juga berhasil memfasilitasi satu pengiriman 

ekspor untuk A3 kepada pembeli di Inggris. Ini 

telah memberikan lapangan pekerjaan yang 

lebih banyak bagi perempuan produsen kopi 

di Gayo.” —Ara Siberani, Ketua Koperasi Arinagata

Perempuan petani kopi ingin menjadi anggota koperasi, karena mereka juga 
terlibat dalam pertanian kopi seperti halnya laki-laki dalam rumah tangga 
mereka. Mereka juga ingin menikmati manfaat dari keanggotaan tersebut, 
terutama jika koperasi bersertifikat Fairtrade, karena mereka akan memenuhi 
syarat berpartisipasi dalam memutuskan bagaimana penggunaan premi 
Fairtrade dan berhak mengikuti pelatihan.
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Koperasi Arinagata menyadari kesulitan yang dihadapi petani kopi perempuan. Hanya 17% dari 
anggota  koperasi adalah perempuan, dan kepemimpinannya juga didominasi laki-laki. Namun 
sebagian besar peserta dalam kegiatan koperasi, seperti konsultasi tingkat desa dan pertemuan 
informasi, adalah perempuan. Ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk belajar dan terlibat dalam 
urusan koperasi. Tetapi mereka tidak dapat menjadi anggota koperasi yang sama ketika suami atau 
laki-laki lain dalam rumah tangga mereka sudah jadi anggota terlebih dahulu, karena persyaratan 
kepemilikan tanah. Selain itu, perempuan tidak merasa nyaman berpartisipasi dalam kegiatan ketika 
suami atau laki-laki lain dari anggota keluarga mereka hadir.

SOLUSI: MEMBENTUK KOPERASI KHUSUS PEREMPUAN
Ara Siberani, Ketua Koperasi Arinagata, ingin membantu petani kopi perempuan menjadi anggota 
koperasi. Ia menempuh tahapan awal untuk membentuk koperasi khusus perempuan pada 2016, 
dengan menanyakan ke para petani perempuan apakah mereka tertarik bergabung dengan koperasi 
semacam itu. Mereka menanggapinya dengan antusias, dan Koperasi Ari Aras Awali (A3) pun terbentuk. 
Dalam bahasa Gayo, namanya berarti “bermula dari air yang mengalir deras”: untuk memulai sesuatu 
dengan penuh gairah.

Pada awal pendiriannya tahun 2016, kinerja Koperasi A3 kurang baik. Sebagian anggota keluar, dan 
hanya segelintir dari mereka yang percaya diri mengambil peran kepemimpinan atau membantu 
mengelola koperasi sehari-hari. Arinagata menyadari mereka belum melakukan upaya memadai untuk 
mendukung koperasi yang baru berdiri ini. Namun, berkat advokasi gigih TPSA tentang kesetaraan 
gender dengan para pemangku kepentingan menginspirasi Arinagata untuk memberikan perhatian 
lebih pada A3. Kinerja koperasi baru ini pun mulai membaik dan menarik lebih banyak anggota. 
Dengan bantuan Arinagata, A3 mulai menjual kopi ke pasar domestik.

Arinagata semakin termotivasi mendukung A3 ketika TPSA dan Fairtrade-NAPP melibatkan koperasi 
khusus perempuan ini dalam pelatihan peningkatan kapasitas yang bertujuan mempromosikan 
tata kelola koperasi yang tanggap gender dan kepemimpinan perempuan dalam koperasi kopi. 
Arinagata juga termotivasi oleh antusiasme para petani kopi perempuan terhadap budidaya dan 
perdagangan kopi.

Karena A3 masih baru, struktur dan operasinya masih bergantung 
pada Arinagata. Novita Sari Dewi, bendahara Arinagata, juga 
manajer umum A3, dan Salbiah, anggota staf administrasi di 
Arinagata, adalah sekretaris A3. Ara Siberani sempat menjadi 
pengurus Koperasi A3, sementara Mahyana Sari, sekretaris di 
Arinagata, membantu mengelola kendali mutu dan pemasaran 
di A3.

Koperasi A3 resmi berdiri pada 2018 dan saat ini memiliki anggota 
346 petani kopi perempuan, yang sebagian besar berusia relatif 
muda. Para anggota memiliki tanah baik melalui warisan atau 
berhasil bernegosiasi dengan suami mereka untuk mengeluarkan 
surat pernyataan bahwa mereka memiliki sebagian dari lahan milik 
keluarga, dan disahkan oleh kepala desa.Ara Siberani, Ketua Arinagata.
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DUKUNGAN TPSA MEMPERKUAT 
KOPERASI A3
Pelatihan percontohan yang diselenggarakan 
bersama oleh Koperasi A3 dan Arinagata, didukung 
TPSA dan Fairtrade-NAPP, merupakan peluang 
berharga bagi petani perempuan. Enam anggota 
A3 berpartisipasi dalam pelatihan ini, agar mereka 
belajar tentang kepemimpinan perempuan dan tata 
kelola koperasi yang tanggap gender. Pelatihan ini 
menggunakan metode pembelajaran partisipatif, 
sehingga para peserta dapat berbagi pengalaman 
dan tantangan, sehingga pelatihan ini relevan 
dengan kehidupan mereka. Salah seorang peserta 
mengatakan: “Selama tiga hari, saya menerima 
banyak pelajaran tentang gender, komunikasi, 
berkumpul bersama, bahagia, dan tertawa.” Peserta 
lain menyatakan harapannya untuk kegiatan tindak lanjut dan pentingnya akses lebih luas bagi 
perempuan untuk memperoleh pelatihan: “Saya berharap ada pelatihan bagi perempuan tentang 
pemangkasan sehingga kita bisa melakukannya sendiri; saat ini, hanya laki-laki yang tahu cara 
memangkas pohon kopi.”

Pelatihan ini berdampak besar bagi para peserta. Watini adalah anggota delegasi dari desanya yang 
menghadiri pelatihan karena ia berharap akan mendapatkan kesempatan belajar menjadi pemimpin 
yang efektif. Ia berencana membagikan ilmunya dengan anggota koperasi lainnya. Salah satu hal 
yang dia pelajari selama pelatihan adalah sebagai seorang pemimpin, dia harus mendukung prinsip 
Fairtrade “tidak ada pekerja anak, tidak ada pekerja paksa.” Dia bermaksud mendorong anggota 
koperasi di desanya untuk menggunakan fasilitas penitipan anak yang didirikan sekitar dua tahun lalu 
tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia berkata, “Saya memberi tahu anggota kami bahwa anak 
kecil tidak boleh dibawa ke kebun kopi—bawa mereka ke tempat penitipan anak, sehingga mereka 
aman. Atau jika harus membawa mereka, jangan suruh mereka bekerja, karena masih sangat muda.”

Salbiah memandu pelatihan percontohan.

Permainan partisipatif untuk pembelajaran.



• 4 •

Watini menghadiri pelatihan bersama putrinya yang berusia empat tahun, yang suka membuntuti 
kemana pun ibunya pergi. Ia heran melihat ibunya dan peserta pelatihan lainnya melakukan 
permainan dan menari. “Mamak gila,” katanya sambil tertawa. Tapi Watini menganggap itu pelajaran 
yang baik untuk putrinya, untuk menunjukkan kepadanya bahwa belajar itu bisa menyenangkan. 
Ia kin merasa percaya diri dengan pengetahuannya tentang kepemimpinan koperasi dan prinsip-
prinsip Fairtrade. Bertemu dengan anggota koperasi lainnya dan berbagi pengalaman bersama para 
petani kopi perempuan dan anggota delegasi lain membuatnya sadar ia tidak sendirian menghadapi 
tantangan yang ada.

RENCANA KE DEPAN
Sebagai koperasi baru, A3 berfokus pada penguatan internal sebagai organisasi, dimulai dengan 
rekrutmen dan perluasan keanggotaannya, sekaligus membangun keterampilan dan kepercayaan 
diri  anggotanya untuk menjadi pemimpin. Kesadaran akan hak-hak mereka dan peningkatan 
pengetahuan serta keterampilan kepemimpinan akan meningkatkan tata kelola koperasi, pilar 
penting  dalam pengembangan koperasi yang kuat dan sehat. Karena alasan ini, A3 berencana 
melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurusnya tentang manajemen 
koperasi, keterampilan bisnis kopi, budidaya kopi, kegiatan pasca panen, dan kepemimpinan. Jalan 
menuju Koperasi A3 yang kuat masih panjang, tetapi benih yang ditanam pada pelatihan percontohan 
tentang kepemimpinan perempuan sangat bermanfaat bagi koperasi ini.


