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Kelompok tani Sumber Karya IV memiliki luas lahan kopi arabika seluas 60 

ha yang telah memiliki akte Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Ijen-

Raung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Budidaya tanaman kopi 

dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, perlakuan kopi arabika mulai dari panen 

dan pasca panen sangat dijaga kualitasnya dalam tata kelola perawatan, 

kebersihan lahan, pemupukan dan proses panen. Lahan yang dimiliki oleh 

kelompok tani Sumber Karya IV telah memiliki ijin Lesos sehingga memiliki 

sertifikat organik.  Kelompok tani tersebut memiliki beberapa produk olahan 

mulai dari biji kopi (green bean), kopi sangrai dan  bubuk kopi. 

Tujuan khusus kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran 

Masyarakat (PPPM) antara lain : (1) Mendesain dokumen Standar Operasional 

Produk (SOP) pengolahan basah kopi (Wet Process) dan roasting Kopi Arabika di 

Kelompok Sumber Karya IV dengan hasil kopi bubuk yang stabil mutunya dan 

(2) Mendesain pemasaran online dengan menggunakan media sosial yang belum 

digunakan seperti market place tokopedia dan endorsement instagram di 

Kelompok tani Sumber Karya IV Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, 

serta melakukan pelatihan singkat terkait tokopedia dan sistem endorsement 

instagram. 

Pendekatan dalam pemecahan masalahnya antara lain : (1) Pembuatan 

SOP agar produk terjaga kualitas, mutu dan citarasa yang stabil dan (2) 

Memberikan saran pembuatan akun market place Tokopedia dan endorsement 

instagram dengan melakukan pelatihan. 
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Ruang lingkup kegiatan hanya berkisar pembuatan SOP dan pelatihan 

strategi pemasaran online. Output yang ingin dihasilkan dari kegiatan PPPM 

adalah dapat membantu kelompok tani Sumber Karya IV untuk menyelesaikan 

masalah – masalah  yang muncul dan memberikan solusi kepada kelompok tani. 

Mahasiswa  PPPM  juga dapat memberi manfaat pada pihak luar melalui 

pengetahuan yang sudah didapat saat perkuliahan. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPPM ini antara lain dokumen SOP SOP 

pengolahan basa kopi (wet process) dan roasting  kopi Arabika sehingga kualitas, 

mutu dan citarasa terjaga dengan stabil. Selain  itu dengan adanya market place  

Tokopedia dapat menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja dengan mudah dan 

aman, serta endorsement instagram yang dapat mengiklankan promosi produk 

kopi kelompok tani Sumber Karya IV secara lebih luas. Strategi pengembangan 

agribisnis kopi arabika di atas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan bagi kelompok tani Sumber Karya IV Desa Sukosari Lor Kecamatan 

Sukosari Kabupaten Bondowoso.  


