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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 

1. Keadaan Geografis 

 

Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan salah satu dari 20 kecamatan 

yang terdapat di Kota Bandar Lampung yang membentang pada posisi 

50
0
20’ LS – 50

0
30’ LS dan 105

0
28’ BT – 105

0
37’ BT.  Kecamatan Teluk 

Betung Selatan memiliki luas wilayah 10,21 km
2
, yang terletak antara 4 – 

50 meter dari permukaan laut dengan topografi sepanjang pesisir pantai, 

terdiri dari 11 keluarahan dengan ibukota di Kelurahan Sukaraja.  Secara 

administratif, Kecamatan Teluk Betung Selatan berbatasan 

dengan(Kecamatan Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012) : 

a. Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

di sebelah Utara. 

b. Teluk Lampung dan Kecamatan Teluk Betung Timur di sebelah 

Selatan. 

c. Kecamatan Teluk Betung Barat di sebelah Barat. 

d. Kecamatan Bumi Waras di sebelah Timur. 
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2. Keadaan Iklim 

 

Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan daerah beriklim tropis 

dengan curah hujan rata-rata 166,70 sampai 250,00 mm/bulan dan rata-rata 

jumlah hari hujan 15 hari/bulan.  Temperaturnya berselang antara 23
0
 C 

sampai dengan 52
0 

C.  Selang kelembaban relatif di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan adalah 30,00 persen sampai dengan 100,00 persen, 

sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan adalah 1.019,40 Nbs dan 1.025,30 Nbs (Kecamatan 

Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012). 

 

3. Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan menurut hasil 

proyeksi pada tahun 2011 berjumlah 34.968 jiwa, yang terdiri dari 18.011 

jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 10.957 jiwa penduduk 

berjenis kelamin perempuan.  Jumlah kepala keluarga pada Kecamatan 

Teluk Betung Selatan berjumlah 8.451 kepala keluarga.  Kepadatan 

penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang berjumlah 34.968 

jiwa dengan luas 10,21 km
2
 adalah sebesar 3.424.877 jiwa/km

2
(Kecamatan 

Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012). 

 

4. Keadaan Umum Perikanan 

 

Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan daerah yang mayoritas mata 

pencaharian penduduknya sebagai nelayan.  Kecamatan Teluk Betung 

Selatan berbatasan langsung dengan Teluk Lampung, sehingga akses 
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penduduk dalam melakukan aktivitas di bidang perikanan menjadi lebih 

mudah.  Potensi perikanan wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan pada 

tahun 2011 sebesar 22.333,52 ton.  Sementara, produksi perikanan tangkap 

yang tercapai pada tahun 2012 sebesar 9.878,32 ton, artinya produksi 

perikanan tangkap baru mencapai 46,44 persen dari potensi yang 

seharusnya diperoleh.  Wilayah pesisir di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, baik untuk 

pengembangan budidaya perikanan maupun kegiatan penangkapan ikan.  

Saat ini, tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan masih belum optimal.  Sistem penangkapan ikan oleh 

nelayan di Kecamatan Teluk Betung Selatan masih bersifat artisanal atau 

terbatas pada perairan pantai.  Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pembinaan dan belum dibangunnya sistem informasi yang dapat diakses 

oleh nelayan dengan mudah dan cepat (Kecamatan Teluk Betung Selatan 

dalam Angka, 2012). 

 

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2006), Teluk 

Lampung merupakan pelabuhan perikanan yang berada di selatan Pulau 

Sumatera.  Alat tangkap yang dominan digunakan nelayan di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan untuk memperoleh hasil tangkapannya adalah alat 

tangkap jenis payang, chantrang, bagan, arad, purse seine, pengasin, 

pelele, rampus, dan pancing.  Masyarakat nelayan hanya mengandalkan 

pengalaman dan kebiasaan dalam menangkap ikan, tanpa didukung oleh 

data-data informasi yang akurat mengenai daerah penangkapan ikan yang 

potensial.  Selain itu, fasilitas armada penangkapan ikan juga masih 
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terbatas, baik dari ukuran, maupun jumlahnya, sehingga belum dapat 

menjangkau daerah penangkapan ikan yang potensial.  Rendahnya tingkat 

pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Teluk 

Betung Selatan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya armada 

penangkapan ikan yang masih bersifat artisanal dan 39,80 persen dari 

3.554 rumahtangga perikanan tangkap di pesisir Kecamatan Teluk Betung 

Selatan masih menggunakan perahu tanpa motor, 28,60 persen tanpa 

perahu, dan 31,60 persen menggunakan kapal motor.  Hal ini menjadi 

kendala bagi pengembangan usaha ikan tangkap karena armada 

penangkapan yang digunakan memiliki kapasitas penangkapan yang kecil 

dan daya jelajah perairan yang terbatas, sehingga tingkat pemanfaatan 

sumberdaya perikanan menjadi terbatas. 

 

B. Keadaan Umum Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 

1. Keadaaan Geografis 

 

Kelurahan Kangkung merupakan salah satu dari 11 kelurahan di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan.  Luas daerah Kelurahan Kangkung 

adalah 0,92 km
2
.  Kelurahan Kangkung terdiri dari 3 Lingkungan dan 27 

Rukun Tetangga.  Batas-batas Kelurahan Kangkung secara administratif 

adalah (Kecamatan Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012) : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Teluk Betung 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesisir Pantai 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pesawahan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras 
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2. Keadaan Iklim 

 

Topografi Kelurahan Kangkung adalah berupa daratan yang letaknya di 

pesisir pantai.  Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-

rata 200,30 sampai 250,00 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 

hari/bulan.  Temperaturnya berselang antara 35
0
 C sampai dengan 52

0 
C 

dengan jumlah bulan basah sebanyak 3 – 5 bulan dan jumlah bulan kering 

sebanyak 4 – 7 bulan.  Selang kelembaban relatif di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan adalah 30,00 persen sampai dengan 100,00 persen, 

sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kelurahan 

Kangkung adalah 1.019,40 Nbs dan 1.023,30 Nbs (Kecamatan Teluk 

Betung Selatan dalam Angka, 2012). 

 

3. Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk Kelurahan Kangkung adalah 11.542 jiwa dengan mata 

pencaharian utama adalah nelayan.  Kepadatan penduduk Kelurahan 

Kangkung dengan luas wilayah 0,92 km
2
 sebesar 12.546 jiwa/km

2
.  

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kelurahan Kangkung terdiri dari 

5.861 jiwa penduduk laki-laki dan 5.681 jiwa penduduk perempuan 

dengan jumlah sex ratio 103,17.  Berdasarkan pekerjaan, 65 persen 

penduduk Kelurahan Kangkung adalah Nelayan, sedangkan 35 persen 

sisanya adalah buruh, pedagang, dan pegawai negeri sipil (Kecamatan 

Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012). 
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4. Sarana Umum 

 

Kelurahan Kangkung memiliki beberapa sarana untuk melayani 

penduduknya, mulai dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana 

ibadah, sarana transportasi, hingga sarana ekonomi, seperti yang disajikan 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Jumlah sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, transportasi, dan 

ekonomi di Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Kota Bandar Lampung, tahun 2012 

 

Sarana Jenis Sarana Jumlah (Unit) 

Pendidikan SD 

SMP 

SMA/SMK 

2 

1 

1 

Kesehatan Puskesmas 

Posyandu 

Toko Obat 

1 

6 

5 

Ibadah Masjid 

Gereja 

Vihara 

3 

1 

1 

Transportasi Terminal 1 

Ekonomi Bank 

Koperasi 

Pasar 

8 

3 

1 

Total - 34 

 

Sumber : Kecamatan Teluk Betung Selatan dalam Angka, 2012 (data 

diolah) 

 

Berdasarkan jumlah sarana yang tertera pada Tabel 7dapat dilihat bahwa 

sarana umum yang terdapat di Kelurahan Kangkung sudah memadai untuk 

melayani penduduknya, dengan total sarana pendidikan sebanyak empat 

unit, sarana kesehatan sebanyak 12 unit, sarana ibadah sebanyak lima unit, 

sarana transportasi sebanyak satu unit, dansarana ekonomi sebanyak 12 

unit.  Penduduk di Kelurahan Kangkung dianggap sudah menerima 
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fasilitas sarana pendidikan karena Kelurahan Kangkung sudah memiliki 

sarana di setiap jenjang pendidikan.  Sarana kesehatan yang dimiliki 

Kelurahan Kangkung dianggap sudah memadai untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mencari ke tempat 

lain untuk memperoleh sarana kesehatan.  Sarana transportasi yang 

dimiliki Kelurahan Kangkung juga memadai, sehingga memudahkan 

masyarakat untuk proses pengangkutan barang dagangan maupun akses 

transportasi lainnya.   

 

Pada Kelurahan Kangkung terdapat delapan unit bank dan tiga unit 

koperasi.  Sarana ekonomi tersebut digunakan masyarakat dalam hal 

simpan pinjam.  Masyarakat Kelurahan Kangkung dapat dengan mudah 

melakukan proses peminjaman modal jika masyarakat tergabung menjadi 

suatu anggota dalam koperasi.  Setiap anggota koperasi dapat melakukan 

penyimpanan dengan bunga yang ditentukan oleh koperasi dan anggota 

juga berhak untuk melakukan peminjaman dengan bunga yang lebih 

rendah, yaitu 4 hingga 6 persenper tahun, dibandingkan jika meminjamdi 

bank, yaitu 8 hingga 12 persen per tahun.   

 

Kelurahan Kangkung juga memiliki satu unit pasar, yaitu Pasar Gudang 

Lelang, yang merupakan tempat penjualan hasil penangkapan ikan oleh 

nelayan.  Pasar Gudang Lelang digunakan nelayan anggota koperasi untuk 

memasarkan produknya melalui sistem lelang.  Ketersediaan pasar 

mempermudah nelayan dalam memasarkan hasilnya karena mereka tidak 

perlu mencari wadah lain dalam hal pemasaran hasil.  Berdasarkan data 
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jumlah sarana umum yang terdapat di Kelurahan Kangkung, penduduk di 

Kelurahan Kangkung tidak akan mengalami kesulitan untuk memperoleh 

pelayanan umum. 

 

C. Keadaan Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 

1. Sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya 

 

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya berdiri pada tanggal 30 Juni 1981 

yang dipelopori oleh Bapak Djamhari dengan badan hukum No.  2193/12-

67/A/1981.  Latar belakang berdirinya KUD Mina Jaya didasari oleh 

keinginan para nelayan yang bertempat di Kelurahan Kangkung dan 

Kelurahan Kota Karang untuk memperoleh wadah penjualan hasil 

produksinya, sehingga memperoleh input produksi dengan harga yang 

maksimal.  Harga ikan yang sering mengalami fluktuasi, membuat para 

nelayan berfikir untuk menciptakan suatu wadah pemasaran hasil produksi 

dan penyediaan sarana produksi.   

 

2. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya 

 

Rapat anggota tahunan (RAT) KUD Mina Jaya terakhir dilaksanakan pada 

tanggal 16 April 2014 bertempat di kantor KUD Mina Jaya, yang dihadiri 

oleh 123 nelayan anggota KUD Mina Jaya, terdiri dari juragan, nahkoda, 

KKM, dan ABK, lima orang pengurus KUD Mina Jaya, Kepala Dinas 

Koperasi PKM dan PM Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Perikanan dan 
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Kelautan Provinsi Lampung, serta Aparat Keamanan yang terdiri dari 

Angkatan Laut, SATPOL, AIRUD, dan DANRAMIL.  Berdasarkan berita 

acara hasil rapat anggota tahunan pada tahun 2014 diperoleh kesepakatan, 

yaitu: 

a. Anggota menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun 

Buku 2013. 

b. Anggota menyetujui laporan RAPB Tahun Buku 2013. 

c. Anggota menyetujui susunan kepungurusan Koperasi Unit Desa Mina 

Jaya periode tahun 2013 - 2017, yaitu: 

Ketua Umum :  Bapak Hi. Kosim 

Ketua I  :  Bapak Tassudi 

Sekretaris I :  Bapak Suhadi 

Sekretaris II :  Bapak Fadhli 

Bendahara  :  Bapak Hi. Abd. Thohir 

d. Anggota menyetujui susunan badan pengawas Koperasi Unit Desa 

Mina Jaya periode tahun 2013 – 2017, yaitu: 

Ketua  :  Bapak Marzuki Yazid 

Anggota  :  Bapak Hi. Sudjadi 

Anggota  :  Bapak Caryudi 

 

Pada Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi tertinggi pada 

Koperasi Unit Desa Mina Jaya adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

yang merupakan sarana pengambilan keputusan untuk menentukan 

pengurus beserta badan pengawas dari KUD Mina Jaya.  Badan pengawas 

mempunyai peranan sebagai pengarah, pembimbing, dan pembina pada 
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setiap kegiatan koperasi.  Pengurus dibantu oleh kepala unit usaha yang 

berperan sebagai penggerak setiap unit kegiatan usaha koperasi, yaitu unit 

pelelangan ikan, unit bahan bakar, unit simpan pinjam, unit waserda, unit 

sewaan ruko, unit pengadaan air bersih, dan unit pengadaan ikan tangkap.  

Anggota tetap Koperasi Unit Desa (KUD)Mina Jaya terdiri dari pemilik 

kapal motor (juragan), nahkoda, KKM, serta ABK yang tersebar di 

wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur organisasi Koperasi Unit Desa Mina Jaya Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, 

periode tahun 2013 – 2017 

 

Keterangan   :    =  Garis komando 

   =  Garis pengawasan   

   =  Garis pelayanan 

 

Sumber :  Laporan pertanggungjawaban KUD Mina Jaya, 2014 (data 

diolah) 

  

Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Pengurus 
1. Ketua Umum : Bapak Hi Kosim 

2. Ketua I : Bapak Tassudi 

3. Sekretaris I : Bapak Suhadi 

4. Sekretaris II : Bapak Fadhli 

5. Bendahara : Bapak Hi. Ab. Thohir 

Pengawas 

Ketua : Bapak Marzuki Yazid 
Anggota : Bapak Hi. Sudjadi 

Anggota : Bapak Caryudi 

Unit 
Pelelangan 

ikan 

Unit 

BBM 

Unit 

Simpan 

Pinjam 

Unit 

Waserda 

Unit 
Pengadaan 

Air Bersih 

Unit 

Sewaan 

Ruko 

Unit 
Pengadaan 

Alat Tangkap 

Anggota 
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3. Unit Usaha Koperasi Unit Desa (KUD)Mina Jaya 

 

KUD Mina Jaya memiliki tujuh unit usaha, yaitu unit usaha pelelangan 

ikan, unit usaha bahan bakar minyak (BBM), unit usaha simpan pinjam, 

unit usaha waserda, unit usaha sewaan ruko, unit usaha pengadaan air 

bersih, dan unit usaha pengadaan alat tangkap nelayan.  Unit usaha 

tersebut merupakan unit usaha yang berbentuk penyediaan sarana produksi 

ikan tangkap. 

 

a. Unit Usaha Pelelangan Ikan 

 

Unit usaha pelelangan ikan KUD Mina Jaya berlokasi di Pasar Gudang 

Lelang dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujung Bom.  Pada unit usaha 

ini, KUD Mina Jaya memperoleh jasa lelang sebesar 5 persen dari 

volume penjualan ikan (raman kotor).  KUD Mina Jaya membuat kartu 

peserta lelang untuk mengantisipasi penunggakan pembayaran oleh 

para pembakul, yang hasilnya sudah cukup efektif.   

 

Sejak tahun 2005 hingga sekarang, KUD Mina Jaya kembali dipercaya 

oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan unit 

usaha pelelangan yang ada di PPP Lempasing.  Unit usaha pelelangan 

ikan ini sangat bermanfaat bagi nelayan anggota koperasi, karena 

nelayan tidak perlu mencari wadah lain untuk memasarkan hasil 

tangkapannya. 

 

Pada TPI Ujung Bom terdapat 12 unit TPI.  Pada tahun 2013, setiap 

unit nya memperoleh penerimaan Rp 1.000.000.000,00 per tahun.  
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Pendapatan KUD Mina Jaya dari jasa lelang pada TPI Ujung Bom 

adalah Rp1.200.000.000,00 per tahun, sedangkan pendapatan KUD 

Mina Jaya dari jasa lelang pada TPI Lempasing adalah 

Rp400.000.000,00 per tahun.  Jumlah pendapatan jasa lelang KUD 

Mina Jaya pada tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Pendapatan jasa lelang KUD Mina Jaya, tahun 2009 - 2013 

Tahun TPI Ujung Bom TPI Lempasing 

2009 900.000.000,00 240.000.000,00 

2010 1.200.000.000,00 350.000.000,00 

2011 1.200.000.000,00 350.000.000,00 

2012 1.200.000.000,00 400.000.000,00 

2013 1.200.000.000,00 400.000.000,00 

Rata-rata 1.140.000.000,00 348.000.000,00 

 

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya, 2009 – 2013 (data 

diolah) 

 

b. Unit Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) 

 

Unit usaha bahan bakar minyak (BBM) KUD Mina Jaya berlokasi di 

PPI Lempasing dengan nama SPBN Mina Jaya yang dikhususkan untuk 

melayani nelayan anggota KUD Mina Jaya yang berada di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Barat.  Unit usaha 

BBM ini sangat menguntungkan bagi anggota koperasi, karena tingkat 

harga yang dijual di SPBN Mina Jaya cenderung lebih rendah, yaitu 

Rp5.500,00 dibandingkan harga yang dijual diluar koperasi, seperti di 

Pulau Persinggahan yang dijual dengan kisaran harga Rp 6.000,00 

hingga Rp 7.500,00.   
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Pada unit usaha BBM, KUD Mina Jaya bekerja sama dengan investor 

dalam hal permodalan.  Sistem pembagian keuntungan adalah sistem 

bagi hasil.  KUD Mina Jaya berperan sebagai wadah perizinan investor 

dan investor sebagai pemilik modal penuh.  Kesulitan yang dihadapi 

KUD Mina Jaya pada unit usaha ini adalah ketidaktransparanan 

investor terhadap hasil yang diperoleh, sehingga KUD Mina Jaya 

memperoleh pendapatan jasa BBM yang minimum.  Total pendapatan 

jasa BBM pada tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Pendapatan jasa BBM KUD Mina Jaya, tahun 2009 – 2013 

 

Tahun Jasa BBM 

2009 50,000,000.00 

2010 60,000,000.00 

2011 60,000,000.00 

2012 60,000,000.00 

2013 60,000,000.00 

Rata-rata 58,000,000.00 

 

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya, 2009 – 2013 (data 

diolah) 

 

c. Unit Usaha Simpan Pinjam 

 

Unit usaha simpan pinjam melayani nelayan anggota KUD Mina Jaya, 

terutama pemilik kapal motor, dengan bunga rendah yaitu 6 persen per 

tahun, dibandingkan tingkat bunga di bank yaitu kisaran 8 hingga 12 

persen per tahun.  Unit usaha simpan pinjam KUD Mina Jaya juga 

melayani pembakul atau pedagang kecil yang menjadi anggota KUD 

Mina Jaya.  KUD Mina Jaya juga menerapkan aturan bahwa setiap 

anggota wajib melakukan kegiatan simpan pinjam setiap tahunnya, 



91 
 

dengan konsekuensi anggota akan dikategorikan menjadi anggota pasif 

yang tidak memiliki hak suara pada RAT. 

 

KUD Mina Jaya masih kesulitan dalam hal pengontrolan usaha simpan 

pinjam karena sulitnya mengontrol anggota dalam hal pengembalian 

pinjaman.  Pada laporan keuangan tahun 2013 tercatat bahwa KUD 

Mina Jaya memiliki jumlah piutang lewat waktu sebesar  

Rp 477.755.891,45, yang artinya masih banyak anggota yang 

menunggak pembayaran pinjaman, sehingga mengakibatkan keuangan 

KUD Mina Jaya menjadi terhambat. 

 

d. Unit Usaha Waserda 

 

Unit usaha waserda ini terletak di kantor KUD Mina Jaya dengan nama 

“Waserda Mina Jaya”.  Waserda Mina Jaya yang dimulai sejak Bulan 

Oktober 2001 ini menyediakan alat-alat tulis kantor untuk kebutuhan 

karyawan dan anggota KUD Mina Jaya dan kayu bakar yang dapat 

digunakan nelayan untuk melaut.Waserda KUD Mina Jaya menjual 

kayu bakar di TPI Lempasing dan TPI Ujung Bom.  Hal ini sangat 

memudahkan nelayan karena nelayan sulit memperoleh kayu bakar.  

Unit usaha ini dipandang kurang efisien untuk KUD Mina Jaya, karena 

banyak karyawan yang menunggak pembayaran.  Berdasarkan laporan 

laba rugi KUD Mina Jaya tahun 2013, KUD Mina Jaya memperoleh 

kerugian sebesar Rp 3.574.150,00, dengan jumlah piutang 

Rp18.574.150,00, hal ini berarti, KUD Mina Jaya belum mampu 

mengelola waserda dengan baik. 
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e. Unit Usaha Sewaan Ruko 

 

KUD Mina Jaya memiliki sembilan unit rumah toko (ruko) yang saat 

ini masih disewakan dengan nilai sewa Rp 6.000.000,00 hingga  

Rp 9.000.000,00 per tahun untuk satu unit ruko, sesuai dengan ukuran 

ruko.  Unit usaha sewaan ruko ini dianggap kurang efisien untuk 

anggota, karena ruko ini disewakan kepada non anggota, tetapi 

keuntungan yang diperoleh dari usaha sewaan ruko ini akan dibagikan 

pula kepada anggota melalui sisa hasil usaha (SHU) atau pemberian 

baju anggota.  Total pendapatan sewa ruko KUD Mina Jaya pada tahun 

2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Pendapatan sewa ruko KUD Mina Jaya, tahun 2009 - 2013 

Tahun Jasa Sewa Ruko 

2009 90,000,000.00 

2010 90,000,000.00 

2011 90,000,000.00 

2012 90,000,000.00 

2013 90,000,000.00 

Rata-rata 90,000,000.00 

 

Sumber : Laporan Keuangan KUD Mina Jaya, 2009 – 2013 (data 

diolah) 

 

f. Unit Usaha Pengadaan Air Bersih 

 

Pada tahun 2009, KUD Mina Jaya membuat unit usaha baru, yaitu unit 

usaha air bersih, yang terdiri dari penjualan air bersih, air mineral, dan 

es batu.  Unit ushaha ini memberikan kontribusi per bulan sebesar 

Rp2.000.000,00.  Pengadaan air bersih oleh KUD Mina 
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Jayamemudahkan anggota dalam memperoleh air bersih untuk 

kebutuhan melaut.  KUD Mina Jaya bekerja sama dengan koperasi 

penyedia air bersih yang setiap hari dapat memberikan pasokan kepada 

nelayan.  Air bersih ini diperlukan nelayan untuk keperluan melaut, 

seperti memasak ataupun mandi. 

 

Selain itu, KUD Mina Jaya juga menyediakan air mineral yang 

digunakan nelayan untuk minum.  Air mineral yang dijual oleh KUD 

Mina Jaya terdiri dari beberapa label.  Tingkat harga air mineral yang 

dijual KUD Mina Jaya dengan selisih harga Rp1.000,00 sampai 

Rp1.500,00 per galon.   

 

KUD Mina Jaya juga menyediakan pasokan es batu yang digunakan 

nelayan untuk menyegarkan ikan.  Tingkat harga es batu yang dijual 

KUD Mina Jaya relatif lebih rendah, yaitu dengan selisih harga 

Rp1.000,00 sampai Rp 2.000,00 per es batu.  Hal ini memudahkan 

nelayan dalam proses melaut, sehingga nelayan tidak perlu 

mengeluarkan biaya transportasi lagi untuk memperoleh air bersih, air 

mineral, dan es batu. 

 

g. Unit Usaha Pengadaan Alat Tangkap Nelayan 

 

Unit usaha yang terakhir adalah unit usaha pengadaan alat tangkap 

nelayan.  Pengadaan alat tangkap nelayan ini dilakukan dengan cara 

menarik pengusaha jaring dari Provinsi Lampung, guna mempermudah 

kegiatan usaha nelayan anggota KUD Mina Jaya.Unit usaha pengadaan 
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alat tangkap ini dianggap kurang efektif bagi KUD Mina Jaya, karena 

sebagaian besar nelayan membeli alat tangkapnya di luar KUD Mina 

Jaya, seperti pasar-pasar yang ada di pusat Kota Bandar Lampung. 

 

Nelayan anggota KUD Mina Jaya tidak membeli alat tangkapnya di 

koperasi, karenaalat tangkap yang dijual di luar koperasi memiliki 

kualitas yang lebih baik dan tingkat harga yang lebih murah, sehingga 

unit usaha ini kurang berjalan.  Selisih harga koperasi dan luar koperasi 

cukup tinggi, yaitu Rp 200.000,00 sampai Rp 300.000,00 per alat 

tangkap, dengan pertimbangan, koperasi memerlukan biaya transportasi 

yang tinggi saat pembelian alat tangkap. 

  


