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KEMITRASEJAJARAN 
PRIA DAN WANITA 
DALAM KOPERASI 

KREDIT
1. PENDAHULUAN

Kemitraan pria dan wanita dalam pembangunan makin mendapat 
perhatian dalam pembangunan negara Indonesia. Tidak ketinggalan dalam 
Koperasi Kredit, kemitrasejajaran dikemukakan untuk memberi makna 
berikut:

1.1. Bagaimana Koperasi Kredit dapat memberi manfaat optimal kepada 
anggotanya baik pria maupun wanita,
1.2. Bagaimana anggota pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam 
pengambilan keputusan dalam Koperasi Kreditnya.
Topik bahasan ini diberikan agar peserta menyadari dan bersedia menerapkan 
kemitrasejajaran pria dan wanita dalam Koperasi Kredit sehingga kaum wanita 
dapat memainkan peran yang lebih besar dalam Koperasi Kredit dibandingkan 
dengan kondisi sekarang ini.

2. LATAR BELAKANG

Prinsip Koperasi Internasional mencantumkan kesamaan hak 
anggotanya baik pria maupun wanita. Prinsip satu orang 
satu suara mencerminkan hal itu. Dasar Koperasi Kredit 
yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) pun tidak membedakan anggota. Namun 
dalam pengalaman Koperasi Kredit di Indonesia, kemitrasejajaran 
dalam pengambilan keputusan antara pria dan wanita belum 
berjalan dengan baik. Dari segi keanggotaan, anggota Koperasi 
Kredit wanita dan pria berimbang jumlahnya. Ini mengandung 
implikasi bahwa kepentingan wanita kurang mendapat perhatian 
secara proporsional sehingga manfaat Koperasi Kredit belum dapat 
dinikmati sebagaimana mestinya.

3. MEMAHAMI JENDER DALAM KONTEKS 
KEMITRASEJAJARAN

Pria dan wanita menjadi mitra sejajar yang harmonis apabila 
keduanya benar-benar memiliki persamaan dalam hak, 
kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan dalam 
pembangunan di berbagai bidang, juga dalam Koperasi 

Kredit. Untuk itu, penanganan tidak lagi tertuju semata-mata pada 
wanita melainkan pada hubungan pria dan wanita yang dikenal 
sebagai “Pendekatan Jender”.

Dalam pelatihan dasar ini, Pendekatan Jender secara singkat untuk 
menanamkan “Kesadaran Jender” di kalangan Pengurus dan calon-
calon Pengurus Koperasi Kredit Indonesia. Jender adalah ejaan dari 
Bahasa Indonesia dari kata “gender” dalam bahasa Inggris.
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3.1. Pengertian Jender
Jender adalah perbedaan-perbedaan sifat wanita dan pria yang tidak hanya mengacu pada perbedaan 
biologis, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut menentukan peranan wanita 
dan pria dalam setiap bidang masyarakat. Dari definisi di atas, jender jelas berbeda dengan jenis kelamin. 
(Jender=Gender, jenis kelamin=sex). Jender adalah pengertian yang mengacu pada pengertian yang terbentuk 
secara sosial bukan yang sejak lahir. Karena itu, pengertiannya dapat berubah.
Beberapa pengertian yang sudah menunjukan perubahan itu di antaranya:
a. Wanita dapat melakukan pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh pria
b. Pria dapat mengasuh anak sama baiknya seperti wanita.

3.2. Jender Dibedakan Dari Jenis Kelamin
Jenis kelamin adalah dasar biologis yang membedakan perempuan dan laki-laki. Contoh: setiap orang 
dilahirkan sebagai bayi perempuan atau laki-laki yang ditentukan berdasarkan ciri fisik – biologisnya. 
Perbedaan biologis ini seringkali dianggap sebagai: telah menjadi bawaan, telah ditentukan dan tidak dapat 
diubah. Karakteristik khas perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh kondisi biologisnya adalah antara lain: 
laki-laki mempunyai sperma, perempuan dapat mengandung dan melahirkan bayi.

3.3. Jender Sebagai Konstruksi Sosial
Perkembangan jender merupakan interaksi kompleks antara faktor bawaan dan faktor sosial. Identitas Jender 
seseorang mulai berkembang pada usia yang relatif muda (sekitar usia 3 tahun). Identitas jender semakin 
dimantapkan melalui berbagai cara, antara lain dengan adanya pembagian peran pria-wanita. Dalam keluarga 
misalnya tertanam peran Bapak adalah kepala keluarga, ibu adalah pengurus rumah tangga dan pengasuh 
anak. Dengan berbagai cara, dan dalam lingkungan ( baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya) 
pembagian peran pria dan wanita yang berlaku dalam suatu lingkungan budaya diperkenalkan pada setiap 
orang sejak usia dini dan sesuai dengan tahapan usianya. Sehingga secara bertahap  setiap anak akan 
memahami apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan, dipikirkan, karena ia perempuan atau laki-laki.

Maka terbentuklah kemudian sejumlah sifat-sifat psikologis yang khas jender (“gender specipic traits). Ialah 
sifat, sikap dan perilaku yang dianggap pantas bagi seorang karena ia perempuan atau laki-laki (sesuai jender). 
Sifat dan sikap jender ini (seperti: perempuan = pasif, emosional; laki-laki: rasional, mandiri) berkembang 
sebagai hasil proses sosialnya dan yang kemudian secara langsung mempengaruhi relasi antar jender. Cara 
perempuan dan laki-laki berhubungan dan saling memandang pun merupakan hasil proses sosial, khususnya 
cara masing-masing mengisi peran sosialnya.

3.4. Stereotip jender

Melalui pengisian peran sosial tersebut berbagai stereotip jender 
mulai muncul dan berlaku, seperti bahwa perempuan lebih 
sesuai untuk “feminim jobs” atau pekerjaan khas perempuan 
(kasir, sekretaris, humas).  Pandangan mulai muncul bahwa ibu 
tidak boleh melupakan keluarga, atau adalah kurang pantas kalau 
suami yang harus datang rapat POM.
Semua pandangan itu merupakan contoh yang secara langsung 
dan tidak langsung memperkuat sifat dan perilaku khas jender. 
Karena itu ditinjau dari relasi jender, bukan suatu kekecualian 
untuk menemukan bahwa perempuan seringkali ditempatkan 
lebih rendah terhadap laki-laki. Hal ini tercermin dari anggapan 
bahwa: perempuan adalah warga kelas dua; sebagai pekerja, 
perempuan hanya merupakan pencari nafkah kedua. Sedangkan 
di lingkungan keluarga, relasi jender seperti itu berpengaruh 
pada cara orang tua memutuskan pendidikan anak-anaknya.
Seperti yang terjadi dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang 
terbatas, yang dianggap tidak perlu meneruskan sekolah adalah 
anak perempuannya. Di bidang lain misalnya sebagai pekerja, 
perempuan tidak selalu mendapat imbalan atau fasilitas yang 
sama seperti rekannya yang laki-laki. Konsekuensi lebih lanjut 
dari sub ordinasi perempuan tercermin dari berlangsungnya 
berbagai ketimpangan jender.

3.5. Perilaku Sesuai Jender
Perilaku sesuai jender, atau yang dianggap pantas dan tidak 
pantas bagi laki-laki dan perempuan berbeda secara lintas 
budaya dan antar waktu. Studi Antropologi menunjukkan 
tentang keragaman jender secara lintas budaya. Hasil studi-
studi tersebut sekaligus memberi petunjuk bahwa: Jender 
bukanlah konsep statis tetapi jender sebagai konstruksi sosial  
dapat berubah dan dapat diubah meskipun tidak mudah untuk 
mengubahnya. 
Tidak mudah mengubah jender (atau sifat-sifat psikologis 
perempuan dan lelaki) dan relasi antar jender disebabkan paling 
sedikit oleh dua hal:
- Ada yang menganggap bahwa perilaku khas jender merupakan 
bawaan (determinisme biologis) sehingga tidak bisa diubah.
- Ada yang menganggap bahwa perilaku khas jender dibentuk 
sejak usia dini sehingga relatif mantap dalam diri seseorang.
Sehubungan dengan usaha itu, maka untuk mengubah relasi 
jender. Khususnya yang dapat mengurangi ketimpangan jender, 
diperlukan suatu analisa usaha khusus.
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4. MENGAPA PENYADARAN JENDER PERLU DALAM KOPDIT
4.1. Penyadaran jender perlu bagi anggota Koperasi Kredit agar baik pria maupun wanita dapat meningkatkan 
kepekaan terhadap keadaan yang mengandung masalah jender yang menyebabkan masih sulitnya tercipta 
kemitrasejajaran dalam Koperasi Kredit seperti nampak dalam komposisi kepengurusan dalam Koperasi Kredit, 
Dengan peka terhadap hal tersebut ada kesediaan untuk memperbaikinya.
4.2. Penyadaran jender perlu agar anggota Koperasi Kredit paham bahwa dalam masyarakat ada peranan yang 
berbeda yang diberikan kepada pria dan wanita yang dihasilkan oleh berbagai faktor ideologis, historis, agama, 
etik, ekonomi dan politik. Peranan itu bukan sesuatu yang tak dapat diubah karena dengan perkembangan 
zaman, peranan akan berkembang. Yang perlu diperjuangkan juga adalah walaupun peranan berbeda tetapi 
tidak menimbulkan perilaku ketidakadilan baik bagi pria maupun wanita.
4.3. Penyadaran jender berkepentingan terhadap pola hubungan antara pria dan wanita dalam semua bidang 
termasuk dalam kopdit, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pola hubungan itu perlu diarahkan pada 
pola kemitrasejajaran.
4.4. Kesadaran tentang adanya perbedaan-perbedaan jender dalam masyarakat, khususnya dalam kopdit 
adalah langkah pertama ke arah upaya memperhatikan dan memadukan kepentingan-kepentingan khusus 
wanita dan pria secara selaras dan serasi dalam program dan kegiatan Koperasi Kredit.

Dalam konteks kepengurusan Koperasi Kredit, penyadaran Jender ini perlu ditinjau dari dua segi, pria dan 
wanita.
Dari sisi pria, penyadaran ini perlu agar terbina kesediaan untuk memberi kesempatan dan peran sebagai 
mitra yang sejajar kepada anggota wanita untuk tampil menjadi Pengurus Koperasi Kredit. Banyak sekali pria 
tidak rela memberi kesempatan karena meremehkan kemampuan kaum perempuan untuk menjadi pengurus 
Koperasi Kredit.
Dari segi wanita, penyadaran ini perlu agar ada kesediaan untuk ikut berperan sebagai mitra yang sejajar kaum 
pria. Seringkali terjadi bahwa kaum wanita tidak berani tampil untuk menjadi Pengurus Koperasi kredit. Malah, 
seringkali mereka menolak dipilih karena kurang percaya diri.
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