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Abstrak
Produk kopi lokal desa Suweru merupakan produk lokal yang potensial. Salah satu kendala
yang dihadapi petani kopi adalah proses pemasaran dan inisiasi produk ke pasaran. Strategi yang
dapat dilakukan adalah marketing mix.Hasil dari program ini adalah adanya peningkatan
pengetahuan masyarakat dusun Suweru dalam memasarkan produk kopi lokal dengan strategi
marketing mix. Strategi marketing mix untuk kopi lokal Suweru meliputi product berupa kopi
bubuk dan kopi dengan berbagai varian rasa. Price, harga jual untuk kopi beras kering per kilo
adalah Rp. 25.000,- sedangkan harga jual produk kopi bubuk original per kilo adalah Rp. 70.000.
Varian kopi sachet kecil adalah Rp. 1.000,- . Place, Tempat produksi dari kopi Suweru ini terpusat
di rumah produksi yang dikelola oleh petani kopi “Mugi Lestari”. Sedangkan tempat untuk
memasarkan produk adalah showroom di rumah produksi, showroom PKK, kedai kopi dan
kawasan wisata. People, SDM yang terlibat adalah kelompok petani kopi “Mugi Lestari”.
Process, proses produksi dimulai dari kopi buah sampai kopi bubuk berbagai varian rasa yang
siap di konsumsi. Promotion, inovasi promosi yang dilakukan adalah melalui blog, web, sosial
media, dan inisiasi ke cafe, angkringan dan kedai kopi di Kota madiun. Physical evidence, sejauh
ini masih dalam proses pengembangan.
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PENDAHULUAN
Produk kopi lokal merupakan salah satu aset penting yang menopang komoditas ekspor
Indonesia di bidang pangan. Kopi lokal di Dusun Suweru Desa Kare Kabupaten Madiun
merupakan sumber daya yang potensial, namun belum diolah dan dieksplorasi secara kompleks.
Kopi di Dusun Suweru selama ini hanya diolah sampai produk akhir berupa kopi beras yang
pemasarannya terbatas dan harga jualnya rendah (Nurhikmawati dan Yuhanna, 2016). Kendala
lain yang dihadapi petani kopi adalah pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh kelompok
tani kopi Dusun Suweru hanya sebatas dijual kepada tengkulak dengan harga rendah. Selain itu
perlu adanya inisiasi untuk memperkenalkan produk kopi lokal ke masyarakat, sehingga
menarik minat pasar. Sebenarnya, prospek kopi semakin menjanjikan dengan semakin luasnya
pasar, namun seringkali petani tidak mendapatkan keuntungan dari nilai tambah kopi yang telah
diolah (Fahmiet.al, 2013). Maka perlu adanya inovasi pemasaran untuk pengembangan usaha
dan kemandirian ekonomi petani kopi.
Inovasi pemasaran tentunya mengacu pada strategi STP (Segmenting, Targetting and
Positioning) (Kotler, 2009). Segmenting adalah pemilihan kriteria sasaran dari produk kita. Hal
penunjang dalam segmenting adalah cara kita menarik minat pasar dengan memberikan
pelayanan yang optimal, fasilitas yang menbuat konsumen nyaman, keramahan dalam
berinteraksi dan rasa menghormati dan menghargai konsumen. Targetting adalah seberapa
besar target pasar yang akan kita layani dan berikan kepada konsumen. Usaha bisnis tentu harus
memperhatikan target yang akan kita bidik agar proporsi usaha kita dapat terukur dengan pasti.
Dalam menentukan target inovasi yang bisa diambil adalah adanya “self analysis dan
environment analysis”, self analysis adalah kemampuan masyarakat pelaku bisnis dalam
menilai kemampuan diri sendiri sehingga mampu mengukur sampai mana progres yang dicapai
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dan yang akan dikembangkan secara riil. Hal ini akan menghindari adanya perhitungan bisnis
yang terlalu berlebihan maupun terlalu sedikit. Sedangkan environment analysis digunakan
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan dalam mewujudkan target. Pelaku bisnis
juga harus membaca target yang telah dicapai dari pelaku bisnis lainnya sehingga dapat
digunakan sebagai bentuk antisipasi maupun motivasi untuk pengembangan target selanjutnya.
Positioning adalah posisi produk di benak konsumen. Positioning sangat vital karena terkait
dengan pencitraan produk untuk menarik minat konsumen.
Salah satu stategi yang dapat dilakukan untuk membantu pemasaran produk lokal adalah
sistem marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix merupakan salah satu aspek
penting dalam pengelolaan usaha (Fahmi et.al, 2013; Rachmawati, 2011; Rahmah, 2014).
Marketing mix adalah sekumpulan cara untuk mengintregrasikan tawaran, logistik, komunikasi
produk atau jasa suatu perusahaan (Kotler, 2009). Product merupakan hal utama dalam
marketing mix, pemilihan produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan
kegiatan promosi, harga dan cara distribusinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan
produk adalah desain, daya tahan, daya tarik, packaging, dan brand. Price (harga) merupakan
aspek yang membutuhkan analisis yang mendalam. Tujuan penetapan harga antara lain untuk
orientasi laba, volume, pencitraan, stabilisasi, dan tujuan khusus lainnya. Place (tempat)
merupakan penempatan produk sedemikian rupa sehingga dapat dibeli oleh konsumen. Tempat
harus strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. People (manusia), adalah aspek sumber
daya yang menjalankan proses usaha mulai dari produksi, distribusi, pemasaran. Sumber daya
manusia diperlukan self quality baik secara etika, skill maupun kemampuan dalam
memanajemen suatu usaha. Process (proses) merupakan mekanisme produksi dari awal sampai
akhir. Promotion (promosi), promosi yang efektif menggunakan prinsip komunikasi yang baik,
target, kemampuan persuasif, pelayanan yang prima, dan inovasi (Soebijanto dan Kunto,
2013). Physical evidence (lingkungan fisik). Lingkunganfisikadalahkeadaanataukondisi yang
di dalamnya juga termasuksuasana. Karakteristiklingkunganfisikmerupakansegi paling
nampakdalamkaitannyadengansituasi (Loekito et.al, 2014)
Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
pelatihan kepada masyarakat dusun Suweru dalam memasarkan produk kopi lokal dengan
strategi marketing mix. Sehingga produk kopi lokal di Dusun Suweru dapat semakin dikenal
dan menjadi komoditas lokal bertaraf nasional maupun internasional.
METODE PELAKSANAAN
Program pemberdayaan masyarakat ini dilakukan selama 6 bulan mulai bulan Juni sampai
November 2016. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok petani kopi “Mugi Lestari” Dusun
Suweru Desa Kare Kabupaten Madiun sejumlah 30 orang. Aspek yang dibahas pada kajian ini
adalah implementasi marketing mix untuk kopi lokal Suweru yang meliputi product, price,
place, people, process, promotion dan physical evidence.Metode pemberdayaan yang dilakukan
dengan menggunakan sosialisasi dan pelatihan, diskusi, praktik langsung, pendampingan dan
evaluasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pemberdayaan masyarakat dusun suweru dalam memasarkan kopi lokal ini secara
umum berjalan lancar dan kondusif. Proses pelatihan masyarakat juga berjalan dengan
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menerapkan strategi marketing mix walupun secara sederhana yang diharapkan mampu
meningkatkan harga jual dan proses inisiasi di masyarakat. Adapun aspek yang dibahas adalah
marketing mix untuk kopi lokal Suweru yang meliputi product, price, place, people, process,
promotion dan physical evidence.

Gambar 1. Pemberdayaan petani kopi Suweru melalui marketing mix

Product (Produk)
Produk yang dikembangkan pada program ini adalah kopi lokal Suweru. Kopi lokal yang
awalnya hanya dijual dalam bentuk kopi beras, oleh tim Universitas PGRI Madiun bersama
dengan kelompok petani kopi Mugi Lestari mengembangkan menjadi kopi bubuk original dan
kopi mix dengan berbagai varian rasa. Diversifikasi produk kopi bertujuanuntuk menarik minat
konsumen dan memperluas pasar (Nurhikmawati dan Yuhanna, 2016). Macam-macam bentuk
penyajian kopi antara lain kopi hitam, kopi jahe, Espresso, kopi Latte, kopi Mocca, Americano,
Cappucino, Macchiato, Frappe, dan Melya (Rukmana, 2014). Brand/merek merupakan faktor
penting dalam inisiasi produk dipasaran (Soebijanto dan Kunto, 2013). Merek yang digunakan
adalah “Suweru” yang menunjukkan tempat produksi kopi.
Kopi bubuk hitam dapat dikonsumsi sebagai kopi tubruk dengan citarasa yang original.
Kopi jahe adalah kopi yang dicampurkan dengan gula dan jahe. Kopi jahe ini juga dapat
ditambahkan susu untuk menambah citarasa. Espresso adalah minuman kopi hasil ekstraksi
dengan cepat (Express) menggunakan mesin espresso dengan uap panas pada tekanan tinggi.
Latte merupakan minuman sejenis kopi espresso yang ditambahkan susu dan foam. Aroma susu
bercampur kopi menjadikan latte sebagai minuman yang banyak digemari karena rasanya yang
ringan. Perbandingan kopi dan susu pada latte adalah 3:1. Kopi Mocca, merupakan olahan kopi
dengan komposisi kopi, gula, susu dan coklat. Kopi mocca juga sering disebut dengan
Moccachino. Kopi mocca ini juga dapat dinikmati dalam keadaan dingin dengan ditambahkan
es. Cappucino, adalah minuman kopi berbahan kopi espresso yang dicampur dengan susu dan
foam. Perbedaan dengan latte yaitu pada komposisinya yang terdiri dari sepertiga espresso,
sepertiga susu, dan foam yang lebih banyak daripada latte. Varian cappucino ini paling banyak
digemari dengan berbagai variasi topping seperti coklat, creamer dan lain sebagainya.
Americano adalah kopi espresso yang lebih ditambahkan air panas untuk cita rasa yang lebih
nikmat. Macchiato, kopi ini hampir sama dengan cappucino dengan penambahan kopi yang
lebih banyak daripada susu, sehingga aroma kopi lebih tajam.
Selain bentuk sajian kopi, aspek penting dalam pengembangan produk adalah packaging.
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Pengemasan kopi bertujuan untuk menjaga aroma dan cita rasa kopi (Yuhanna dan
Nurhikmawati, 2016). Pengemasan dapat dilakukan pada kopi beras, kopi bubuk, dan kopi
varian rasa. Kemasan yang baik dan sesuai dengan standar selain dapat menjaga kualitas, juga
dapat menarik minat konsumen, meningkatkan harga jual dan kepercayaan publik
(Soetriono,2014;Hamniet.al, 2013). Pengemasan dapat dilakukan dengan menggunakan
kemasan alumunium foil dengan di pres dengan mesin hand sealer suhu tinggi. Hal penting
yang diperhatikan selama proses pengemasan adalah bahan pengemas, desain, oksigen,
labelling dan finishing. Bahan pengemas harus mempunyai sifat daya tranmisi rendah terhadap
uap air, daya penetrasi rendah terhadap oksigen, sifat fermeabel rendah terhadap aroma, bau,
CO2, dan tidak mudah sobek. Tingkat oksigen juga harus dikurangi (Rukmana, 2014).
Price (Harga)
Harga jual produk merupakan hal vital bagi proses pemasaran. Harga sering digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan transaksi. Harga jual untuk kopi
beras kering per kilo adalah Rp. 25.000,- sedangkan harga jual produk kopi bubuk original per
kilo adalah Rp. 70.000. Varian kopi per sachet kecil adalah Rp. 1.000,- Hal ini menunjukkan
bahwa kopi setelah diolah menjadi bubuk dan varian rasa kopi lainnya dapat meningkatkan
harga jual kopi Suweru.
Place (Tempat)
Kriteria tempat pemasaran yang baik adalah tempat yang mudah dijangkau, strategis dan
relevan untuk berniaga (Loekito et.al, 2015; Wahyuningsih et.al, 2014; Rachmawati, 2011,
Fahmi et.al, 2013). Tempat produksi dari kopi Suweru ini terpusat di rumah produksi yang
dikelola oleh kelompok petani kopi “Mugi Lestari”. Sedangkan tempat untuk memasarkan
produk adalah showroom di rumah produksi, showroom PKK dan kedai kopi di Pasar Kare.
Desa Kare merupakan daerah yang diproyeksikan untuk desa Wisata. Maka tempat display
kopi sangat startegis dan banyak dikunjungi oleh masyarakat luar desa. Selain itu dalam enam
bulan terakhir ini telah dibuka tempat rekreasi baru di Desa Kare yaitu Hutan Pinus “Nongko
Ijo” dan Sungai Brumbun. Seiring dengan peluang ini, maka showroom dan display di desa
Kare akan semakin berpotensi untuk pengembangan usaha ke depan.
People (Manusia/ Sumber Daya Manusia)
Sumber daya manusia merupakan penggerak (motor) dalam pengembangan suatu usaha
terutama aspek produksi dan pemasaran suatu produk. Pelaku bisnis harus merupakan orang
yang ulet, kreatif, pantang menyerah dan totalitas dalam berusaha (Loekito et.al, 2015). Pelaku
bisnis atau SDM pada pengelolaan kopi Suweru ini adalah anggota dari kelompok “Mugi
Lsetari”. Anggota “ Mugi Lestari” melakukan semua aspek bisnis mulai dari produksi,
promosi, pemasaran serta distribusi produk ke berbagai daerah. Sumber daya manusia juga
perlu dibekali dengan kemampuan dan skill dalam membuat pelet ikan alternatif dan
mengembangkan usahanya. Selama 3 tahun terakhir, banyak sekali kegiatan seperti training,
studi banding, workshop dan kursus manajemen lainnya untuk meningkatkan skill dan
pengalaman dalam berwirausaha. Hal ini tentu saja menjadi kekuatan awal dalam
pengembangan usaha kopi Suweru.
Process (Proses)
Proses pengolahan kopi Suweru sudah menggunakan mesin dengan kapasitas besar,
seperti roater, washer, drying, disk mill dan sealer (Nurhikmawati dan Yuhanna, 2016). Proses
pengolahan kopi terdiri dari tiga jenis yaitu pengolahan kopi cara kering, cara semi basah dan
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basah (Rukmana, 2014). Pengolahan kopi secara kering terdiri dari pemilihan buah yang
masak, sortasi, pengeringan, sortasi pasca pengeringan, pengupasan kulit kering dan
pengemasan. Pengolahan semi basah meliputi pemilihan, pencucian, pengeringan, pengupasan
kulit tanduk dan kulit ari, sortasi dan pengemasan. Pengolahan kopi cara basah meliputi
pemilihan buah yang masak, sortasi, pengupasan kulit buah, fermentasi, pencucian,
pengeringan, pengupasan kulit tanduk dan kulit ari, sortasi dan pengemasan. Setelah itu adalah
pengolahan kopi sekunder yang meliputi 1) pencucian, 2) penyangraian, 3) penggilingan, 4)
pencampuran kopi beraneka rasa, 5) pengemasan, 6) pemasaran. Proses ini dilakukan secara
komprehensif dan teliti agar cita rasa kopi yang khas tetap terjaga.
Promotion (Promosi)
Promosi merupakan salah satu alat bauran pemasaran yang sangat penting bagi
perusahaan distribusi, karena melalui promosi konsumen dapat mengenal dan mengetahui
tentang suatu produk (Wahyuningsih et.al, 2014; Rahmah, 2014).Mediapromosi yang
dapatdigunakanpadabisnisiniantara
lain
periklanan,
promosipenjualan,
publisitasdanhubunganmasyarakat, danpemasaranlangsung. Penentuan media promosi yang
akandigunakandidasarkanpadajenisdanbentukprodukitusendiri. Inovasi promosi yang
dilakukan adalah melalui blog, web, sosial media,inisiasi ke cafe, angkringan dan kedai kopi di
Kota Madiun.
Physical evidence(Lingkungan Fisik)
Kondisi fisik pada bauran pemasaran meliputi dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya,
cuaca, peletakandanlayout yang nampakataulingkungan yang pentingsebagaiobyek stimuli
(Loekito et.al, 2015). Showroom dan display berupa kedai kopi dibuat dengan nyaman
berkonsep alam di objek wisata Nongko Ijo dan pasar kare. Physical evidence masih dalam
pengembangan ke depannya.
Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi kopi Suweru dengan
marketing mix tersebut dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Masyarakat dengan
antusias mengikuti berbagai pelatihan dan upaya pengembangan lebih lanjut. Masyarakat juga
berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagi aspek dalam marketing mix untuk
pengembangan usaha kopi lokal Suweru.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan dari program ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dusun
Suweru dalam memasarkan produk kopi lokal dengan strategi marketing mix melalui berbagai
macam pelatihan dan praktik langsung. Marketing mix untuk kopi lokal Suweru yang meliputi
product berupa kopi bubuk dan kopi dengan berbagai varian rasa. Price, harga jual untuk kopi
beras kering per kilo adalah Rp. 25.000,- sedangkan harga jual produk kopi bubuk original per
kilo adalah Rp. 70.000. Varian kopi per sachet kecil adalah Rp. 1.000,- . Place,Tempat produksi
dari kopi Suweru ini terpusat di rumah produksi yang dikelola oleh petani kopi “Mugi Lestari”.
Sedangkan tempat untuk memasarkan produk adalah showroom di rumah produksi, showroom
PKK, kedai kopi d dan kawasan wisata. People, SDM yang kompeten adalah kelompok tani
“Mugi Lestari”. Process, proses produksi dimulai dari kopi buah sampai kopi bubuk berbagai
varian rasa yang siap di konsumsi. Promotion, inovasi promosi yang dilakukan adalah melalui
blog, web, sosial media, dan inisiasi ke cafe, angkringan dan kedai kopi di Kota madiun.
Physical evidence, sejauh ini masih dalam proses pengembangan
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