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AKTIFITAS PEMBUKA  
Waktu: 25 menit 
 
Aktifitas 1: Mematahkan lidi/batang es lilin 
Aktifitas 2: Angkat-angkat kursi dengan seseorang 
Aktifitas 3: Merobek koran 
 
Diskusi: 
Pesan apa yang Anda tangkap dari aktifitas ini?  
Apa yang Anda ingat?  
 

 
Unsur Kerjasama   

 
RANTAI NILAI IKAN LAUT INDONESIA: 

 
Rantai nilai produk laut terbagi atas beberapa segmen, dengan banyak “calo” atau 
perantara antara kolektor dan eksportir. Meski industri ini sangat bersifat khusus 
dan memerlukan profesional yang trampil, ada banyak tenaga tanpa keahlian di 
sektor ini. Ini adalah alasan utama di balik buruknya kualitas ikan hias laut yang 
diekspor dari Indonesia.  
 
Calo, atau perantara, menyediakan jasa dalam mata rantai industri namun juga 
menyebabkan turunnya kualitas produk karena buruknya praktek yang mereka 
jalankan. Oleh karena itu, mereka tidak memberi nilai tambah terhadap produk 
selain menyebabkan kenaikan ongkos. 

 
Andai sekelompok nelayan trampil dapat menyediakan jasa sejenis yang saat ini 
disediakan oleh para calo, nilai dapat ditambahkan pada produk. Nelayan dapat 
menawarkan jasa yang lebih agar produk menjadi lebih baik. 
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BAGAIMANA MATA RANTAI TERSEBUT BEKERJA DI LUAR INDONESIA? 
 

Studi Kasus: Sistem yang terpadu di Australia: 
Di Australia, nelayan mendapat lisensi dari badan pemerintah, seperti Badan 
Pengelola Great Barrier Reef, departemen perikanan, dan badan-badan lain. 
Peralatan mereka diperiksa secara teratur dan semua praktek mereka diawasi, 
termasuk kondisi area penangkapan, jumlah ikan yang ditangkap, dan lain 
sebagainya. Nelayan menangkap ikan hanya untuk satu eksportir. Perlengkapan 
disediakan oleh eksportir. Nelayan menangkap ikan berdasarkan order pasokan 
dari eksportir. Mereka mendapat gaji bulanan, selain komisi hasil tangkapan. 
 
Setelah ikan dikumpulkan, staf ekspor yang terlatih akan mengurusnya. Tidak ada 
calo. Eksportir mempunyai cabang di dekat lokasi penangkapan dan kolektor 
ditempatkan di cabang tersebut. 

 
Sistem ini sulit dilaksanakan di Indonesia karena tidak adanya komunikasi, 
infrastruktur dan badan pengatur. 

 
SOLUSI TENGAH: Sistem Semi Terpadu: 

 
Jika nelayan bergabung membentuk sebuah koperasi: 
- Mereka dapat menyatukan kemampuan dan ketrampilan mereka untuk 

meningkatkan praktek mereka serta mencapai sasaran yang tidak dapat dicapai 
sendirian. 

- Mereka memperoleh lebih banyak manfaat dengan memberikan layanan ekstra 
yang bernilai kepada eksportir dan menghindari rantai panjang percaloan. 

 
KERJASAMA ATAU KOPERASI 

 
Definisi:  

 
 Sebuah organisasi di mana anggotanya adalah individu atau kelompok orang, 

dan tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dalam 
masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai lewat kolaborasi dan kerjasama antar 
anggota. 

 Badan atau organisasi yang dimiliki atau dikelola secara bersama oleh mereka 
yang menggunakan fasilitas atau jasanya. 

 Suatu lembaga yang didirikan atas dasar persekutuan modal, untuk 
menghasilkan komoditas, atau produk dan/atau distribusi produk tersebut 
untuk dikonsumsi, atau untuk meminjam atau memberi pinjaman kepada 
anggotanya. 
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HAL-HAL PALING MENDASAR YANG ANDA BUTUHKAN UNTUK 
MENDIRIKAN KOPERASI YANG BERHASIL 

  
1. KENALI DIRI ANDA DAN ANGGOTA LAINNYA 

 
Untuk menjamin kerjasama dalam suatu kelompok, penting untuk mengetahui apa 
yang dapat Anda harapkan dari anggota lain dan apa yang diharapkan dari Anda 
sendiri. Para anggota harus tahu pentingnya membicarakan rencana untuk 
mendirikan sebuah koperasi.  

 
2. PERCAYA PADA DIRI SENDIRI 

 
Percaya pada diri sendiri dan anggota lain. Ini dapat terjadi hanya setelah Anda 
mengenali diri Anda sendiri dan anggota lain. Setelah memperoleh kepercayaan 
diri, Anda dapat memastikan setiap orang akan mengerjakan tugas mereka masing-
masing.  

 
3. PEMAHAMAN DAN HUBUNGAN BAIK 

 
Setelah Anda mengenal anggota kelompok dan percaya pada mereka, Anda juga 
akan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Komunikasi yang baik 
tentang aktifitas dan tanggungjawab akan membantu para anggota memperoleh 
pemahaman yang baik tentang sasaran dan tujuan kelompok yang bersangkutan. 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG AKAN MEMAJUKAN KERJASAMA 

 
1. PEMAHAMAN YANG JELAS TENTANG APA YANG HARUS DIKERJAKAN 

 
Tujuan kelompok harus jelas dan terarah. Jike diperlukan penjelasan, pemimpin 
kelompok harus memberikannya. Harus ada transparansi dalam pembicaraan 
tentang masalah, aktiftas yang akan dikerjakan dan bagaimana keputusan diambil.  

 
2. KELOMPOK MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN 

PEKERJAAN  
 

Seseorang yang ditugasi suatu pekerjaan harus memiliki kemampuan untuk 
melaksanakannya. Seorang anggota tidak boleh diserahi tugas tanpa ketrampilan 
yang memadai. 
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3. WAKTU DAN MINAT YANG LUAS  
 
Waktu dan minat melaksanakan suatu pekerjaan adalah faktor penting guna 
menciptakan kerjasama antar anggota. Memenuhi kebutuhan ini sangat penting 
bagi kesuksesan.  

 
4. ANGGARAN, BAHAN, DAN ALAT MENCUKUPI 

 
Faktor-faktor penting lain yang harus dipikirkan adalah anggaran, bahan-bahan 
atau alat. Meski ada kecakapan, kemampuan, keahlian, waktu, dan minat atau 
hasrat di antara anggota, sumberdaya yang memadai masih tetap pokok bagi 
keberhasilan. Anggota kelompok yang ditugasi suatu pekerjaan tidak boleh 
mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri. 

 
5. PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK BERPERANSERTA 
 
Penting memastikan anggota kelompok berkomitmen terhadap tujuan kelompok 
dan memenuhi tujuan tersebut dengan anggaran yang ada. Ini adalah tanda-tanda 
kerjasama dan stabilitas organisasi.  

 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KERJASAMA 

 
Tanpa adanya semua atau beberapa faktor di atas akan menyulitkan untuk 
mencapai kerjasama yang solid antar anggota kelompok.  

 
ALASAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI 

 
Historis 
Secara historis, koperasi didirikan di tengah perjuangan melawan penjajahan dan 
dominasi kaum papa (miskin) serta para buruh oleh pemilik modal. Koperasi adalah 
sebuah cara bagi kaum papa untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan 
bekerjasama melawan eksploitasi yang dilakukan orang kaya. 

 
Politis 
Ingat aktifitas makan es lilin di atas: satu batang mudah dipatahkan, tetapi, jika 
disatukan batang-batang tersebut menjadi kuat. Dengan cara yang sama, lebih 
banyak orang makin kuat daripada seorang sendirian. Dalam bahasa Indonesia ada 
pepatah, “BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH”. Dalam bahasa 
Inggris: Cooperation means strength, but separation means destruction. Ketika bersatu, 
secara politis orang makin kuat. 
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Ekonomis 
Dengan bergabung dalam koperasi seseorang dapat memperbaiki kehidupan 
ekonominya lewat: 
 
a. Penghematan biaya 
 
b. Menerima jasa yang ditawarkan kepada anggotanya 

Salahsatu tujuan koperasi adalah menawarkan jasa kepada anggotanya. Dengan 
menjadi anggota koperasi, seseorang dapat memanfaatkan jasa dan fasilitas 
koperasi tersebut secara teratur. Sebagai gantinya, Anda ikut serta dalam 
kegiatan koperasi.  

 
c. Bergabung dengan Badan Usaha (atau badan hukum) 

Dengan menjadi anggota koperasi, Anda dapat menjadi bagian dari suatu badan 
hukum tanpa mendirikan CV, PT, atau organisasi lainnya. Organisasi-organisasi 
semacam itu terlalu rumit dan mahal pendiriannya. 

 
Sosial 
Dengan menjadi anggota koperasi, sesorang dapat memenuhi kebutuhan sosialnya 
lewat berinteraksi dengan anggota koperasi lainnya. Aktifitas ini meningkatkan 
kehidupan dan komunikasi sosial serta membantu membangun suatu jejaring yang 
dapat Anda andalkan. 

 
Yuridis 
Dengan menjadi anggota koperasi, seseorang mensahkan secara hukum aktifitas 
usahanya. Aktifitas-aktifitas tersebut selanjutnya dilindungi hukum. 
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