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61.821 desa – potensi
sektor Pertanian

12.827 desa – potensi
setor Perikanan

65.587 Desa –
potensi energi
baru dan
terbarukan
20.034 desa - potensi
sektor Perkebunan

1.902 Desa –
potensi sektor
Pariwisata

74.958 Desa
39.149 BUMDes

BUKAN
MISKIN
POTENSI !

KEY FACTS
“Mindset”
BUMDes baru sebatas program, belum
menjadi kebutuhan

Kapasitas Wirausaha/bisnis
Mental wirausaha (berpikir positif,percaya
pada usaha sendiri, berani mengambil
resiko)
Leadership, communication, networking

Bukan modal, tetapi kemauan,
keberanian dan inovasi
ide – model bisnis – cara pengelolaan
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EKSTERNAL

Membuat volume yang besar
untuk mencapai biaya produksi
yang rendah untuk se7p unit
adalah pen7ng. Skala ekonomi
(economic of scale) adalah
kuncinya
Persaingan untuk skala,
konsolidasi cepat, beberapa
pemain besar mendominasi.
Fokus pada biaya, penekanan
pada stadarisasi, prediktabilitas,
dan eﬁsiensi mendominasi.

Inovasi produk
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Pengelolaan konsumen

Mengawali sebagai yang
pertama masuk ke pasar,
memungkinkan harga yang
premium dan memperoleh
pangsa pasar yang besar.
Kecepatan adalah kuncinya.
Persaingan untuk bakat,banyak
pemain kecil berkembang.
Berpusat pada karyawan,
memanjakan bintang-bintang
krea7f.

Biaya 7nggi untuk akuisisi pelanggan
adalah pen7ng untuk mendapatkan
pangsa pundi-pundi uang yang
besar. Cakupan ekonomi (economic
of scope) adalah kuncinya

RENCANA BISNIS

Ba.le for scope, konsolidasi cepat,
beberapa pemain besar mendominasi.
Sangat berorientasi pada layanan,
mentalitas yang berasal dari pelanggan
Sumber: Osterwalder dan Pigneur, 2010

Pemodelan bisnis dengan
Kanvas Model Bisnis

?

Business Model Canvas (BMC)
Kanvas model bisnis
alat bantu yang berupa
template yang
memudahkan kita untuk
memahami model bisnis
dengan cara yang mudah
dan terstruktur
Dikembangkan oleh Alexander
Osterwalder, pada 2004 melalui
disertasi Phd-nya yang berjudul
"The business Model Ontology A proposition in a design science
approach" di University of
Lausanne, Swiss

Keunggulan BMC
Format BMC membantu kita untuk fokus pada satu atau beberapa
produk/komoditas dan kemudian menajamkan model bisnisnya.
BMC di desain sebagai kanvas model atau sketsa model bisnis. BMC sangat
fleksibel dan mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi gambaran
secara menyeluruh terhadap model bisnis yang akan dikembangkan.
Sembilan elemen di dalam BMC memberikan stimulan kepada kita untuk
benar-benar memahami model bisnis yang akan kita kembangkan dan
memberikan tantangan kepada kita agar menjadi desainer bisnis untuk
diri kita sendiri.

Transparan − BMC memberikan kemudahan bagi kita untuk

mengkomunikasikan gagasan atau ide bisnis tersebut kepada tim atau
investor.
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EKSTERNAL

- Economic growth
- Social capital
- Environmental Sustainability

Validasi Sederhana
-

Cek respon pasar

-

Kuisioner ke calon konsumen
Diskusi dengan calon konsumen
Konsultasi dengan pihak yang berpengalaman

!

Contoh
Kasus

Produk KOPI Desa
Tombo, BATANG

Key Partnership
8
-

Perum Perhutani
LMDH
KTH
Pemdes Tombo
P4W IPB

Key Actifities
7
- Sosialisasi di tingkat desa dan kelompok di 3 dusun.
- Serial Pelatihan kepada pesanggem dan ARC / Tombo
Kopi.
- Pengadaan peralatan pengolahan dan produksi
- Pendampingan budidaya dan pengolahan pasca
panen.
- Penguatan jaringan komunitas kopi dan jaringan
pelanggan.
- Aktivitas Produksi
- Kampanye, promosi dan pemasaran.
- Monitoring dan evaluasi.

Key Resources
6
- Kebun Kopi 40ha
- Bangunan Kafe 80m2 + tanah 150m2
- Perlengkapan produksi pulper 2 unit dan roaster 1 kg
- peralatan kafe +furniture.
- 14 pesanggem yang sudah didampingi di tambah 70
pesanggem yang akan didampingi.
- kapasitas produksi dengan bahan baku 400kg beras
kopi
- Jaringan pasar dan komunitas kopi.
- Jaringan sosial media (instagram) 3.526 follower
(https://www.instagram.com/tombocoffee/)
- ARC memiliki 2 (dua) anggota yang berpengalaman
dan sudah serin menjadi juri kontes kopi lokal.
Cost Structure
9
- Pengadaan peralatan
- Dukungan awal biaya produksi
- Biaya kampanye, promosi dan pemasaran
- Biaya serial pelatihan pesanggem dan ARC / Tombo Kopi

Value Propositions
2
- Kopi premium berkualitas
yang dihasilkan dari proses
tanpa bahan kimia (organik)
- Sistem
kemitraan
antara
pesanggem (KTH) dengan ARC
/ Tombo Kopi akan menjawab
persoalan ketersediaan bahan
baku yang selama ini menjadi
masalah.
- Membeli Kopi di Tombo Kopi
berarti pelanggan ikut terlibat
dalam
pengentasan
kemiskinan di desa Tombo dan
turut serta dalam kepedulian
kaum dhuafa.

Customer Relationship
4
- Klinik Kopi
- Penjualan
dengan
mengedukasi.
- Pengelolaan
komunitas
dan
jaringan pelanggan.
- Event Cupping Coffee
dan diskusi secara
periodik.
- Layanan
komplain
pelanggan
(telpon
dan instagram)

Channels
3
- Penjualan Langsung
(direct selling) –
Penawaran Produk
- Penjualan Online
- Jaringan komunitas
kopi dan jaringan
pelanggan kafe yang
sudah ada.

Revenue Streams
5
- Beras Kopi (green bean)
- Kopi Premium Biji (Roast bean)
- Kopi Premium Bubuk
- Kopi Klasik bubuk (grade B)

Customer Segments
1
- Kafe-kafe di Jabdetabek,
Yogyakarta dan Bali
- Kafe-kafe di Tegal,
Pekalongan, batang dan
Semarang.
- Konsumen langsung Kopi
Premium (Penikmat kopi
Premium) di seluruh
Indonesia
- Konsumen langsung Kopi
Klasik Grade B (Penikmat
kopi Pabrikan/ kebutuhan
souvenir) di seluruh
Indonesia.
- Jaringan toko kopi dan
supermarket di Tegal,
Pekalongan dan Batang.

1. Customer Segment
Beras Kopi premium (green bean) memiliki segmen pasar kafe di
Jabodetabek, Yogyakarta dan Bali yang memiliki alat roaster sendiri. Namun
bahan baku berkualitas premium jumlahnya dipasaran masih terbatas
karena jumlah petani yang mengolah secara baik belum begitu banyak.
Kopi Premium Biji (roasted bean) memiliki segmen pasar kafe-kafe di
Pekalongan, batang, tegal dan Semarang. Konsumen ini adalah konsumen
yang membutuhkan kopi premium biji yang sdh disangrai karena kebanyak
tidak memiliki alat roaster.
Kopi Premium Bubuk memiliki segmen pasar konsumen langsung (penikmat
kopi premium) di Indonesia. Konsumen ini adalah konsumen langsung atau
konsumen rumahan yang merupakan penikmat kopi premium.
Kopi Klasik Bubuk (grade B) memiliki segmen pasar konsumen langsung
yang lebih umum dan toko-toko kopi untuk bersaing dengan kopi bubuk
pabrikan yang sudah beredar dipasaran. Segmen pasar ini adalah konsumen
langsung yang sudah terbiasa dengan kopi pabrikan.

2. Value Proposition
Kualitas kopi merupakan kopi terbaik
(premium) dengan rasa yang memiliki ciri khas
kopi yang ditanam di desa Tombo, Kabupaten
Batang. Selain itu kopi ini dihasilkan dari sistem
pertanian organik (bebas bahan kimia).
Dengan sistem kemitraan antara
pesanggem (KTH) dengan ARC / Tombo Kopi
menjawab persoalan ketersediaan bahan
baku yang selama ini menjadi masalah.
Dengan membeli Kopi di Tombo Kopi, pelanggan telah turut berpartisipasi
dalam pengentasan kemiskinan di desa Tombo dan ikut terlibat dalam
pemberdayaan petani. Tombo kopi akan mengalokasikan 2,5-4% dari
keuntungan bersih untuk zakat dan membantu kaum dhuafa.

3. Distribution Channels
Distribusi dan pemasaran dilakukan dengan sistem pemesanaan
online melalui sambungan telpon, media sosial (whatapps, instagram) dan
juga pemesan langsung di tempat.
Sistem pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman
paket seperti JNE, TIKI, Pos dll, dimana biaya kirim dibebankan
kepada pemesan/konsumen.
Tim Kampanye dan promosi menyusun materi promosi yang mampu
menguatkan value propositions dan citra produk dalam bentuk cetak, digital,
film pendek dan beberapa materi yang harus dimasukan dalam kemasan.

4. Customer Relationship
Konsep bisnis yang dibangun oleh Tombo Kopi tidak hanya sekedar menjual
tetapi juga melakukan edukasi tentang kopi melalui pengelolaan
komunitas-komunitas penikmat kopi.
Klinik kopi juga akan diselenggarakan setiap saat di Tombo Kopi bagi
pesanggem dan pelanggan segmen kafe di Tegal, Pekalongan, Batang dan
Semarang untuk memudahkan proses konsultasi dan belajar
bersama didalam mengembangkan bisnis kopi di wilayah masing-masing.
Untuk pelanggan segmen kafe akan dikelola dengan membangun
jaringan komunikasi melalui sosial media Whatsapp group dan
instragram. Untuk menjamin kepuasan konsumen, Tombo kopi akan
membuat layanan komplain melalui saluran telpon/Hp agar
permasalahan pelanggan segera diatasi.

5. Revenue Streams

Pendapatan utama didapat dari penjualan produk kopi premium
(roasted bean dan powder) sebesar 56% dari total kapasitas bahan baku (3
ton) yang dibayarkan oleh kafe-kafe di Tegal, Pekalongan, Batang dan
Semarang serta konsumen langsung penikmat kopi premium yang berada di
seluruh Indonesia.
Penjualan beras kopi/green bean sebesar 24% didapatkan dari
pelanggan kafe-kafe di Jabodetabek, Yogyakarta dan Bali.

ZERO WASTE

Penjualan kopi klasik (grade B) sebesar
20% di dapatkan dari pasar lokal yaitu
toko-toko yang menjual kopi dan
konsumen langsung yang belum terbiasa
dengan kopi premium.

6. Key Resources
Sumber bahan baku di desa Tombo ada sekitar 40 ha kebun kopi yang
secara bertahap akan dikelola seluruhnya. Saat ini pesanggem sudah
mengelola kebun kopi tanpa menggunakan bahan kimia apapun.
Saat ini sudah ada 14 orang pesanggem yang didampingi secara intensif dan
dapat menjadi penyebar pengetahuan bagi 70 orang pesanggem
lainnya yang akan didampingi.
Sudah memulai bisnis ini sejak 2014 dan kapasitas bahan baku (beras
kopi) yang terserap sekitar 400 Kg pertahun atau setara 2 ton kopi basah.
Jaringan pasar dan jaringan komunitas sudah ada
Infrastruktur penunjang produksi dan pemasaran/promosi sudah
dimiliki yaitu peralatan mesin serta tanah seluas 150 m2 dan bangunan kafe
seluas 80 m2 berikut dengan peralatan kopi beserta perlengkapan kafe.
Selain itu juga mengelola sosial media instagram yang memiliki follower
mencapai 3.526 (https://www.instagram.com/tombocoffee/).

7. Key Activities
Untuk menunjang peningkatan produksi, peningkatan kapasitas pengelola
dan penguatan jaringan pasar, beberapa kegiatan kunci yang dianggap
penting adalah sebagai berikut:
• Sosialisasi di tingkat desa dan kelompok di 3 dusun.
• Serial Pelatihan kepada pesanggem/petani kopi dan Assalwa Resource
Center/Tombo Kopi.
• Pengadaan peralatan pengolahan dan produksi.
• Pendampingan budidaya dan pengolahan pasca panen kepada
pesanggem.
• Penguatan jaringan komunitas kopi dan jaringan pelanggan.
• Aktivitas Produksi kopi
• Kampanye, promosi dan pemasaran.
• Monitoring dan evaluasi (setiap 3 bulan).

AKAR MASALAH

Kapasitas pesanggem
dalam pengolahan
lahan, budidaya dan
pengolahan pasca
panen rendah

Kapasitas ARC dalam
mendampingi
pesanggem masih
lemah

Kapasitas ARC
sebagai lembaga
ekonomi masyarakat
khususnya
pengelolaan kopi
masih lemah.

DAMPAK

KRONIK MASALAH

Pesanggem
mengolah lahan
serampangan dan
budidaya kopi tidak
dilakukan dengan
baik

Pesanggem yang
didampingi ARC
belum signifikan
(10 KK) dan masih
ada kendala
dteknis dilapangan

Panen masih petik
hijau dan langsung
di jual ke pasar
Tidak ada
pengolahan pasca
panen
sebagian
pesanggem
terpengaruh
Iming-iming sistem
ijon
Pengolahan lahan
dan budidaya
masih belum baik

kualitas kopi yang
memenuhi standar
premium, baru
400Kg beras kopi
per tahun
ARC belum memiliki
rencana bisnis dan
pemasaran serta
branding produk kopi
premium yang baik.

Harga kopi
rendah

Pasar kopi
premium belum di
garap serius

Produktivitas
Kopi Rendah

Akses pasar
belum
optimal

Pendapatan
rendah

Pesanggem tidak
berdaya, tidak
sejahtera dan
miskin
berkelanjutan

Sebagian
pesanggem
Terjerat
tengkulak

8. Key Partners – partner VS customer
Perum Perhutani sebagai pemegang hak kelola lahan negara yang perlu dijaga

hubungannya agar akses lahan garapan pesanggem dapat terus berkelanjutan dan dapat
ditingkatkan luasannya.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Rekso Tri Mulyo” yang merupakan
induk organisasi pesanggem yang memiliki perjanjian legal formal pengelolaan lahan
garapan dengan Skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kelompok tani dibawah struktur LMDH yang
merupakan wadah pesanggem didalam melakukan koordinasi dan pengelolaan lahan di
kawasan Perum Perhutani.

Pemerintah Desa sebagai pemegang kewenangan pembangunan wilayah yang harus
didorong terus agar program pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan didesa, salah
satunya dengan program pemberdayaan pesanggem yang dimasukan dalam RPJMDesa.
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut
Pertanian Bogor sebagai lembaga yang membantu penjaminan mutu dari kegiatan
pengelolaan kopi (kualitas dan kuantitas) dan menjamin bahwa sistem lembaga ekonomi
komunitas berbasis jaringan pesanggem dapat dilaksanakan dengan baik.

9. Cost Structure – mengacu key activities
•
•
•
•

Pengadaan peralatan produksi (mesin-mesin)
Dukungan awal biaya produksi
Biaya kampanye, promosi dan pemasaran
Biaya serial pelatihan untuk pesanggem dan ARC/Tombo
Kopi
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1999-2006 – Aktif di kegiatan
pemberdayaan masyarakat
dan pengelolaan konflik

2006-2012. Direktur CV Citra
Gemilang, Klaten Jawa Tengah

2015-sekarang
Pengembangan model
lembaga ekonomi komunitas
di desa Tugu Utara, Bogor dan
desa Tombo, Batang

2012-sekarang. Komisaris/Pemilik
Gemilang Group Yogyakarta (2
Perusahaan). Grup Perusahaan
Distribusi Produk Berbahan PVC
& PP dengan lebih dari 1000
pelanggan bisnis (B2B).
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