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APA ITU STARTUP COOP?

STARTUP?

Ideasi Konsep Prototype Bisnis Model Company

Startup Coop adalah perusahaan rintisan yang mengembangkan produk atau jasa yang ,inovatif
 dan menciptakan nilai dari inovasi yang diciptakan dengan ambisi untuk tervalidasi tumbuh cepat

dengan bisnis model yang dan memberikan dampak yang sangat luas dengan tata kelolascalable 
koperasi pekerja

+ =Startup
Koperasi Pekerja

/ Coop
Startup Coop

Penting untuk memahami mengapa beberapa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat 
tinggi sedangkan  yang lainnya tidak. Perusahaan startup adalah usaha  yang biasanya merupakan bisnis
baru yang tumbuh cepat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan
model bisnis pada jenis produk, layanan, proses atau platform yang inovatif.

Startup biasanya adalah perusahaan seperti bisnis kecil, kemitraan atau organisasi dirancang untuk
secara efektif mengembangkan dan memvalidasi model bisnis yang dapat diskalakan. Perusahaan
startup biasanya beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas untuk menemukan model bisnis
yang dapat diulang dan terukur hingga go global. Maka hal yang dilakukan oleh founder adalah
membangun team sesuai dengan kompetensi yang berbeda beda, dan melakukan penelitian tentang
target pasar.

Biasanya, startup akan dimulai dengan membangun minimum pertama viable product (MVP), prototipe,
untuk memvalidasi, menilai dan mengembangkan ide-ide baru atau bisnis konsep. Selain itu, founder
startup melakukan penelitian untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide, teknologi atau
konsep bisnis dan potensi monetisasinya. Tim pendiri startup harus sekelompok inovator, selalu mencari
pasar baru, fitur produk atau layanan dan klien, untuk menguji dan mengimplementasikan ide-ide
mereka secepat dan seefisien mungkin.
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UKM START UP

Skala kecil melulu Dari kecil membesar dan mega

Model bisnis kovensional Model bisnis non-konvensional

Red Ocean, pasar terdefinisi Blue Ocean, pasar belum terdefinisi

Paradigma usaha pribadi/ keluarga Paradigma perusahaan profesional

Owning Economy Collaborative Economy

Model ekonomi kompetisi Model ekonomi kolaborasi

Margin Fee based

Funding berasal dari pinjaman bank Funding berasal dari Venture Capital, Angel Investor, 
Crowdfunding

PERBEDAAN STARTUP DAN UMKM

CONTOH STARTUP

ILLUSTRASI PERUSAHAAN STARTUP

Seorang anak muda memiliki gagasan untuk membangun aplikasi berbagi foto yang belum pernah ada
dikembangkan sebelumnya.Dia dan cofounder nya  mencoba membangun aplikasi yang berhasil yang
dapat digunakan secara luas oleh pelanggan. Untuk melakukannya, dia  perlu mendapatkan dana dari
investor yang mendukung dan percaya pada aplikasi nya meskipun belum selesai.

Selama proses pembangunan, dia menghadapi banyak ketidakpastian dan tidak pernah bisa yakin 
tentang kesuksesan produk nya. Dua melakukan semuanya dengan cara dia sendiri karena tidak ada 
produk yang persis sama untuk diikuti. Setelah menyelesaikan aplikasi, aplikasinya mengesankan 
pelanggan dan cepat digunakan oleh pelanggan. 

Dia dan Co foundernya mendapatkan keuntungan besar dari menjalankan produk baru nya.Ini illustrasi 
sukses kisah awal dua pria, Kevin dan Mike, membangun aplikasi berbagi foto ‘Instagram’ hanya dalam 
8 minggu dan setelah itu, mereka meningkatkan laba dari 0 menjadi 1 miliar dolar dalam 2 tahun.
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KOPERASI PEKERJA

PERBEDAAN KOPERASI PEKERJA DAN PERUSAHAAN KONVENSIONAL

Koperasi Pekerja Perusahaan Konvensional

Koperasi pekerja adalah perusahaan atau bisnis yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis oleh
anggotanya. Anggota di dalam koperasi pekerja adalah individu yang bekerja didalam perusahaan
tersebut.Jika terdapat karyawan baru dan telah melewati masa percobaan maka dia berhak
mendaftarkan keanggotaan di koperasi pekerja. Model ini dirancang supaya perusahaan tidak hanya
memberikan keuntungan buat pendirinya saja, namun memberi kesempatan kepada para pekerja nya
untuk memiliki perusahaan.

Founder

Investor

Worker

Cofounder

Founder Cofounder

Investor

Worker

Setiap anggota membayar biaya keanggotaan, atau membeli saham keanggotaan, dan memiliki satu
suara tidak peduli berapa banyak saham yang mereka miliki. Melalui tata kelola yang demokratis dari
koperasi, semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi cara bisnis dijalankan
dan untu memberikan masukan pada keputusan yang mempengaruh kehidupan kerja sehari-hari mereka. 
Aset koperasi dimilikisecara kolektif dan pendapatan surplus dialokasikan kepada pekerja sesuai dengan
peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh koperasi, sering dalam proporsi terhadap jam  kerja oleh
anggota dan dengan pengembalian terbatas pada  saham dan pinjaman anggota.

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu
secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi,

sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama
dan dikendalikan secara demokratis.

“



Let’s Collaborate

ICCI (The Indonesian Consortium For
Cooperative Innovation)

Website : www.icci.id
Alamat    : Jl. Raya Pos Pengumben No. 5
RT 001/ RW 08, Sukabumi Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Kode Pos 11560, DKI Jakarta
Phone : 081217990594

Innocircle Initiative
(Inkubator Startup Coop)

Website : www.innocircle.id
Alamat    : Jl HR Boenyamin No 16-17 Purwokerto
Phone : 085741009543

Rejuvenating
Cooperative
Through  Innovation
Menyegarkan Kembali Koperasi Melalui
Inovasi
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