
Editorial

Ibarat memasak, mengelola koperasi juga membutuhkan resep. Hal ini yang 
mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Food For Thought (FFT). 

FFT mengangkat pembelajaran dari organisasi petani dan mitra lainnya tentang resep 
mereka dalam mengelola usaha pertanian. Cerita sukses dapat menginspirasi koperasi 

untuk terus berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran untuk 
memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?
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Salah satu koperasi mitra Rikolto adalah penghasil kopi 
spesialti di Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Mereka  berhasil 
mendapatkan kredit dari Bank NTT. Pinjaman ini mereka 
gunakan sebagai modal awal pembelian dan pengola-
han kopi. Di tahun 2017, koperasi berhasil menjual 33.000 
liter kopi kulit tanduk basah ke perusahaan dengan har-
ga Rp 16.000/liter. Pada saat yang sama koperasi juga 
menjual 38.000 kilogram kopi kulit tanduk kering ke pe-
rusahaan lainnya dengan harga Rp 58.800 per kilogram. 
Total penjualan dari keduanya mencapai Rp 2,8 miliar. 

Masalah muncul akibat pembayaran dari pembe-
li tidak lancar. Akibatnya, koperasi menghentikan se-
mentara aktivitas penjualan. Hal ini berdampak pada 
keterlambatan koperasi untuk membayar angsu-
ran kredit kepada bank. Kasus ini mencoreng kre-
dibiltas koperasi di mata bank dan anggotanya,  dan 
mengguncang bisnis koperasi secara keseluruhan.

Kasus ini mengajarkan koperasi tentang pentingnya 
memiliki surat kesepakatan yang jelas antara koperasi 
dan pembeli, yang di dalamnya mengatur tentang pem-
bayaran. Selain itu, koperasi belajar agar tidak tergantung 
pada satu pembeli untuk mengurangi risiko seperti yang 
pernah mereka alami. Dengan mengikuti kedua ini,  ko-
perasi memiliki nilai tawar yang kuat di hadapan pembeli.
.

Belajar dari Kegagalan

Kuatkan Posisi 
Tawar Koperasi

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak refleksi 
Gita Pertiwi tentang 
upaya mewujudkan 
Kota Cerdas Pangan 
di Solo.

(Coffee Sector Officer - Rikolto) 

 

Bumbu Utama
• Mampu menganalisis risiko
• Memiliki rencana bisnis
• Kreatif mencari pasar baru
• Aktif berkomunikasi dengan pembeli

Metode
1. Mencari pembeli dari berbagai macam pasar
2. Selalu berkomunikasi dengan anggota organisasi 

secara transparan
3. Selalu berkomunikasi dengan pembeli secara 

profesional
4. Membuat kontrak/surat kesepakatan antara orga- 

nisasi petani dan pembeli

Hasil
• Risiko kegagalan bisnis akibat tergantung pada satu 

pembeli berkurang
• Koperasi tani dipercaya pembeli dan institusi ke-

uangan
• Siklus bisnis berjalan lancar


