
Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep. 
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Sumber Inspirasi-Food For Thought (FFT). FFT 

mengangkat pembelajaran dari mitra tentang resep mereka dalam menerapkan 
pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat. 

Cerita sukses dapat menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran 
untuk memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?

Sumber Inspirasi

Pengantar



Koki: Amanah

6 Maret 2019

Pepatah ‘jangan menyimpan telur dalam satu keranjang’ menyim-
pan pesan yang relevan bagi siapapun yang menjalankan bisnis, 
tak terkecuali bagi koperasi. Melalui pesan ini, pebisnis didorong 
untuk tidak berinvestasi pada satu jenis usaha, melainkan melaku-
kan penganekaragaman produk (diversifikasi) guna mengurangi 
risiko kegagalan bisnis.

Hal inilah yang dilakukan oleh Amanah, koperasi petani kakao di 
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hingga akhir tahun 
2017, Amanah hanya fokus menjalankan bisnis pemasaran bersa-
ma biji kakao sebagai usaha inti. Namun, berdasarkan audit, ko-
perasi merugi akibat penurunan harga jual dan kesalahan mana-
jerial. Strategi pun dibuat agar koperasi bertahan, salah satunya 
dengan melakukan evaluasi internal terhadap kapasitas staf dan 
peluang bisnis.

Dari hasil evaluasi, terlahir keputusan untuk memperkuat bisnis 
pendukung lain, merampingkan karyawan gudang dan menjual 
beberapa aset untuk membayar utang. Usaha pendukung yang 
dikembangkan:
• Bisnis simpan pinjam: dulu bisnis ini hanya digunakan untuk 

penguatan modal petani. Kini, ada investasi tambahan untuk 
bisnis ini sehingga dapat dipakai untuk menggaji karyawan.

• Unit pengolahan pupuk organik: kapasitas produksi kompos 
ditingkatkan dari 100 ton per tahun menjadi 200 ton per ta-
hun.

• Usaha pembuatan pakan ternak dari limbah kakao: kopera-
si bermitra dengan Bumdes untuk menyuplai pakan kepada 
peternak. 

• Bisnis pupuk organik cair dan jamu ternak dari limbah kakao: 
permintaan pupuk organik cair dari petani non-anggota ko-
perasi kini meningkat

• Bisnis kakao fermentasi ditingkatkan: petani diarahkan mem-
produksi kakao fermentasi karena harganya pun lebih baik.

Kegagalan dalam berbinis sangat memberi pelajaran berharga 
bagi Amanah di antaranya : 
1. Diversifikasi produk harus dilakukan demi keberlanjutan bisnis
2. Evaluasi dan monitoring usaha harus diperhatikan untuk 

mengantisipasi kerugian besar akibat kesalahan manajemen 
3. Perlu ada terobosan dalam melakukan bisnis
4. Lebih banyak melibatkan kaum muda baik di tingkat praktik 

pertanian maupun dalam kepengurusan koperasi

Cerita Sukses

Usaha Lancar Berkat 
Keragaman Produk

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak refleksi YLKI da-
lam mengelola riset 
Kota Cerdas Pangan.

Bumbu Komplet
• Kreatif melihat peluang bisnis
• Fleksibel mengikuti dinamika pasar
• Terbuka menerima kritik dan saran
• Mampu mengidentifikasi sumber daya
• Mampu membuat perencanaan bisnis

 

1. Melibatkan lebih banyak anak muda dalam pengem-
bangan bisnis

2. Mengidentifikasi pasar yang baru dan sumber daya yang 
ada

3. Mengidentifikasi aktor kunci 
4. Melakukan inovasi pada produk yang ingin dijual
5. Membuat rencana bisnis yang rinci
6. Melakukan pemasaran yang menarik
7. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara ber-

kala

Hasil Racikan

• Mengurangi ketergantungan pada satu produk
• Jumlah konsumen bertambah
• Pendapatan koperasi bertambah
• Risiko gagal bisnis berkurang

Cara Mengolah


