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Gayo: Ruang untuk 
Membangun Komunitas 
dan Kepercayaan Diri
Di Gayo, Aceh, petani kecil laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat 
dalam budidaya kopi. Mereka membentuk koperasi untuk berpartisipasi dan 
mendapat manfaat dari ekspor. Norma budaya mengatur bahwa kepemilikan 
tanah yang sah atas nama kepala rumah tangga, suatu posisi yang secara 
tradisional dipegang laki-laki. Namun, keanggotaan koperasi hanya terbuka 
untuk petani yang memiliki tanah sendiri, persyaratan yang secara otomatis 
mendiskualifikasi banyak petani perempuan menjadi anggota. Umumnya, 
hanya perempuan yang mewarisi tanah atau janda yang dapat bergabung 
dengan koperasi. Kadang, petani perempuan berhasil bernegosiasi dengan 
suaminya untuk memberikan surat pernyataan bahwa sebagian dari lahan 
keluarga menjadi milik istrinya, agar mereka bisa menjadi anggota koperasi.

Beberapa peserta perempuan dalam forum menjelaskan bahwa sulit bagi 
mereka untuk secara terbuka mengungkapkan pendapatnya di hadapan 
laki-laki. Ini berarti sekalipun perempuan akhirnya menjadi anggota koperasi, 
sulit bagi mereka berpartisipasi penuh dalam kegiatan koperasi ketika suami 
atau laki-laki lain dari rumah tangga atau keluarga besar mereka juga hadir 
sebagai anggota.

Pertemuan pertama Forum Perempuan Kopi Gayo pada 29 November 2018 di Takengon.
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Perempuan juga kurang terwakili dalam posisi kunci pengambilan keputusan dalam koperasi. 
Sebuah survei pada Juni 2018 terhadap koperasi kopi bersertifikat Fairtrade di Gayo mengungkapkan 
bahwa perempuan hanya memegang 18% peran ketua pengurus dan 29% peran sekretaris (yang 
bertanggung jawab atas operasi umum). Namun, posisi bendahara umumnya dipegang perempuan, 
sebesar 56%, karena perempuan dianggap lebih dapat dipercaya dibanding laki-laki dalam mengelola 
dana koperasi.

TANTANGAN: PETANI KOPI PEREMPUAN MENGINGINKAN 
RUANG SENDIRI
Petani kopi perempuan ingin sekali menjadi anggota koperasi yang memungkinkan mereka dapat 
menjual kopinya dan mendapat manfaat dari premi Fairtrade. Bagi perempuan yang sudah menjadi 
anggota koperasi, mereka ingin suara mereka didengar, terutama mengenai penggunaan dana premi 
Fairtrade. Anggota perempuan ingin dana ini digunakan untuk layanan yang mendukung mereka 
dalam hal-hal seperti pengasuhan anak, pendidikan anak usia dini, dan kesehatan reproduksi.

Anggota koperasi perempuan ingin memiliki “ruang sendiri” agar mereka dapat berbagi cerita dan 
pengalaman sebagai petani kopi, istri, dan ibu; mengekspresikan pandangan tentang masalah 
koperasi; dan menggalang dukungan dari rekan-rekan mereka.

STRATEGI: MEMBANGUN DAN MENDUKUNG FORUM 
PEREMPUAN DI KOPERASI KOPI
Tim gender TPSA berinteraksi dengan anggota koperasi perempuan selama studi gender dan 
perdagangan, dan memberi mereka peningkatan kapasitas melalui pelatihan ekspor dan pelatihan 
terkait gender, termasuk lokakarya kesadaran gender, pelatihan untuk pelatih tentang kepemimpinan 
perempuan, dan lokakarya tentang tata kelola koperasi tanggap gender. Pengalaman ini memberi 
mereka kepercayaan diri untuk mewujudkan ide mendirikan forum bagi perempuan di koperasi. 
Forum Perempuan Kopi Gayo secara resmi diluncurkan pada 29 November 2018, di Takengon, Aceh, 
dan TPSA dan Fairtrade–NAPP hadir untuk memberikan dukungan mereka.

Peluncuran forum ini difasilitasi penasihat gender TPSA dan staf program Fairtrade–NAPP. Acara 
ini dihadiri delapan belas anggota koperasi perempuan dan pemimpin dari koperasi yang dipimpin 
perempuan1: Ara Cahayani Gayo, Arinagata, Bahtera, Kokowagayo, Kopepi Ketiara, Koperasi Kopi 
Gayo Organik, Ratu Ketiara, Sara Ate, dan Utamagro. 
Para perempuan tersebut berharap forum tersebut 
akan berfungsi sebagai ruang diskusi dan pelatihan 
untuk membantu mereka mengembangkan potensi, 
meningkatkan pengetahuan tentang berbagai aspek 
pertanian kopi dan topik menarik lainnya, mendorong 
kemandirian ekonomi, dan memungkinkan mereka terus 
belajar tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan di koperasi. Mereka memilih Rizkani (ketua 
dan pendiri Kokowagayo), Mahyana Sari (sekretaris dan 
asisten manajer umum Arinagata), dan Hasanah (anggota 
dewan Koperasi Pedagang dan Petani Ketiara) sebagai 
koordinator forum. Bantuan teknis dan dukungan TPSA 
untuk forum dan koperasi kopi lainnya mengenai tata 
kelola tanggap gender dan  kepemimpinan perempuan 
terus berlanjut hingga akhir Mei 2019.

Kiri ke kanan: Rizkani, Hasanah, and 
Mahyana Sari.
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CAPAIAN: FORUM INI ADALAH SUMBER DAYA DAN PENDUKUNG 
UTAMA KESETARAAN GENDER DAN KEPEMIMPINAN 
PEREMPUAN
Sejak didirikan, forum ini telah mengambil tindakan di beberapa bidang penting. Forum memfasilitasi 
tersedianya tim pelatih untuk membantu pelatih lain melakukan lokakarya tentang kepemimpinan 
perempuan di masing-masing koperasi. Misalnya, lulusan pelatihan untuk pelatih dari Kokowagayo 
membantu pelatihan kepemimpinan percontohan untuk koperasi Utamagro dan Ara Cahayani Gayo. 
Forum ini juga membantu mengidentifikasi pelatih yang cakap menangani sesi tentang gender dan 
perdagangan selama lokakarya pemasaran digital untuk UKM dan koperasi kopi yang diadakan di 
Takengon pada 29 April 2019. Lokakarya tersebut dihadiri 61 peserta (27 laki-laki dan 34 perempuan) 
dari 12 UKM dan 22 koperasi, dan diselenggarakan lewat kemitraan dengan Angel Investment Network 
(ANGIN) dan Fairtrade–NAPP. Pelatihan ini berkontribusi membangun reputasi forum sebagai sumber 
daya dan pendukung utama kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di koperasi kopi Aceh. 
Berita tentang pelatihan kepemimpinan perempuan telah menyebar ke koperasi lain, dan mereka kini 
meminta forum melakukan pelatihan serupa bagi anggotanya.

Forum ini juga dimanfaatkan Fairtrade–NAPP untuk menjadi penggerak Sekolah Kepemimpinan 
Gender yang mereka baru selenggarakan. Sekolah ini tidak memiliki struktur fisik; melainkan terdiri 
dari serangkaian program pelatihan dan pendampingan untuk membantu petani kecil perempuan 
menjadi pemimpin koperasi dan staf koperasi perempuan menjadi manajer.

KEBERLANJUTAN: DUKUNGAN KONKRET DARI BANYAK 
KOPERASI DAN FAIRTRADE
Baik koperasi kopi campuran maupun koperasi kopi khusus perempuan di Gayo menyatakan 
dukungan terhadap pembentukan forum, bahkan mereka berkomitmen memberikan pendanaan. 
Saat ini, keanggotaan forum adalah individu, bukan oleh koperasi. Namun, koperasi yang diwakili 
dalam forum ini telah berkomitmen membayar iuran keanggotaan dan menutupi biaya anggota untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan forum. Fairtrade–NAPP juga berkomitmen memberikan dukungan 
finansial dan teknis terhadap keberlanjutan forum minimal selama satu tahun. Dukungan mereka akan 
fokus pada penguatan proses internal, memperluas keanggotaan, dan mengembangkan rencana 
kegiatan yang konkret.

“Saya sangat gugup ketika harus 

berbicara tentang forum perempuan ini 

di pertemuan Asosiasi Produsen Fairtrade 

Indonesia, pada Februari lalu [2019]. Sebagian 

besar pesertanya adalah laki-laki. Saya 

berpikir banyak yang akan menentang kami 

dan menganggap kesetaraan gender dan 

kepemimpinan perempuan di koperasi tidak 

penting, atau bahkan bertentangan dengan 

hukum Islam. Tetapi hasilnya positif.”Rizkani, Ketua dan pendiri Kokowagayo
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Sebagai koordinator utama forum, Rizkani bertugas meningkatkan pemahaman koperasi-koperasi 
bersertifikasi Fairtrade lainnya tentang keberadaan dan tujuan forum. Ia juga diharapkan memperoleh 
dukungan mereka dengan melobi Asosiasi Produsen Fairtrade di Indonesia (APFI), yang menurutnya 
cukup menantang.

Selama pertemuan dengan APFI, Rizkani menjelaskan makna dan tujuan forum, menekankan 
perlunya mengembangkan kapasitas perempuan sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang 
lebih percaya diri dan mengambil peran lebih bertanggung jawab dalam koperasi. Lobi yang ia 
lakukan melahirkan hasil positif: Asosiasi berkomitmen memberikan kontribusi Rp300.000 setiap 
dua bulan untuk biaya operasional forum. Perwakilan dari koperasi dengan keanggotaan campuran 
juga menyatakan minat meminta anggota perempuan mereka bergabung dalam forum, untuk  
memastikan mereka tidak ketinggalan kegiatan yang ditujukan untuk perempuan di koperasi.

Rafiyandi, ketua Utamagro, mengakui pentingnya forum tersebut, karena ia melihat banyak anggota 
koperasi perempuan yang berpotensi menjadi delegasi atau memimpin kegiatan. Menurutnya 
perempuan tidak diberi kesempatan mengembangkan keterampilan dan kepercayaan dirinya.

Daftar harapan para perempuan terhadap forum.

“Forum memainkan peran 

penting dalam membangun 

kapasitas perempuan anggota 

koperasi, yang tidak hanya 

merupakan tindakan adil tetapi 

juga bagus untuk bisnis. Hal 

terpenting adalah membuat 

forum tempat efektif untuk 

komunikasi, sehingga anggota 

dapat belajar dari pengalaman 

satu sama lain. Namun, mereka 

juga harus menerima kenyataan 

bahwa kondisi dan kebutuhan tiap 

koperasi berbeda.”—Ara Siberani, Ketua Koperasi Arinagata
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MASA DEPAN: PERLUNYA MEMPERLUAS DUKUNGAN
Meski banyak koperasi mendukung forum, sebagian masih ragu. Mereka mempertanyakan perlunya 
forum semacam itu, karena tidak memahami isu-isu yang memotivasi kaum perempuan untuk 
membentuknya. Mereka juga tidak melihat manfaat bisnis yang dapat diperoleh koperasi dari 
terbangunnya forum yang kuat. Mereka berpendapat waktu yang dihabiskan perempuan di forum 
menghilangkan waktu yang bisa mereka habiskan untuk bisnis koperasi reguler. Hal ini menyebabkan 
anggota forum perempuan terkadang merasa terbelah.

Forum ini masih memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 
akan alasan di balik pembentukannya, tujuannya, dan program-programnya. Butuh waktu untuk 
menunjukkan bukti kuat yang dapat meyakinkan komunitas koperasi lebih luas bahwa forum tersebut 
akan membawa manfaat ekonomi bagi mereka. Tetapi para perempuan yang terlibat dalam forum 
optimis bahwa dampak positif akan keberadaan mereka akan segera mendapatkan pengakuan luas.

CATATAN AKHIR

1 Tulisan ini menggunakan definisi Fairtrade–NAPP tentang koperasi yang dipimpin perempuan.


