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LATAR BELAKANG
• Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa UMKM yang baru merintis usaha di
bidang kuliner, diantaranya adalah Café Klasik dan Ecai Creative. Kedua UMKM ini
mendirikan kedai kopi (coffee shop) dengan sistem yang sederhana tanpa peralatan
yang memadai, sehingga omzet yang mereka hasilkan juga sangat terbatas.
• Dibutuhkan peralatan dengan kapasitas besar agar usaha UMKM tersebut bisa
berkembang dengan baik.
• Termasuk juga perlu adanya sistem pemasaran yang lebih bagus agar terjadi
peningkatan jumlah konsumen seiring dengan peningkatan produksi kedua UMKM
tersbeut

Melalui program PTDM yang didanai oleh BRIN, diharapkan bisa
didiseminasikan teknologi roasting kopi kapasitas besar bertenaga
surya, termasuk penerapan sistem online marketing bagi kedua mitra
UMKM tersebut

SOLUSI PERMASALAHAN
•

•
•

Memberikan bantuan teknologi pengolahan kopi yang inovatif, yaitu mesin
roasting kopi kapasitas besar bertenaga surya. Teknologi ini dirancang sedemikian
rupa agar bisa menghasilkan produk kopi yang sesuai dengan selera konsumen,
dengan sumber energi yang ramah lingkungan. Melalui inovasi ini, diharapkan
image coffee shop eco-friendly yang didirikan oleh kedua mitra bisa lebih bagus dan
menarik bagi konsumen.
Menerapkan sistem online marketing untuk lebih memperluas pasar dari kedua
mitra. Sistem ini didesain agar kedua coffee shop tersebut menjadi pemimpin
dalam pencarian tempat kuliner secara online di Kabupaten Majalengka.
Memberikan pelatihan manajemen usaha, baik manajemen produksi, pemasaran,
maupun keuangan kepada kedua mitra. Pelatihan ini diharapkan bisa
meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha dari kedua mitra, sehingga bisa
menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi ke depannya.

KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
• Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan
identifikasi kebutuhan dan kondisi kedua mitra,
dilanjutkan dengan desain dan pembuatan
sistem teknologi yang akan diterapkan.
• Setelah semua sistem berhasil diujicoba dengan
baik, dilakukan proses serah terima dari tim
pengusul ke kedua mitra dengan melibatkan
beberapa stakeholder.
• Kemudian dilakukan kegiatan pelatihan agar
kedua mitra bisa mengoperasikan peralatan
dengan baik, serta dilakukan pendampingan agar
usaha yang mereka jalankan bisa terus
berkembang di kemudian hari
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Kapasitas 1 kg/batch [1 batch = 12 menit untuk
kadar air 12%]
Silinder sangrai : plat stainless steel tebal 2 mm,
Diameter : 200 mm
Dimensi keseluruhan [P x L x T] mm : 1000 x 400 x
900
Dilengkapi meja kerja mesin [PxL] mm : 1000 x 400
Penggerak : motor gear box listrik 40 Watt, 220 Volt

Panel Surya
: 2 x 100 WP Polychristalline
Solar Controller : SCC 12 V / 20A
Inverter : DC to AC 1000 Watt
Batterei : Aki kering SLRA 100 Ah
Aksesoris
: Panel Box, PV Module
Support, Kabel
Sistem : Sistem informasi e-commerse
Wifi
: Router Wireless N300 Mbps
Modem : All Operator GSM

FAKTOR YANG MENGHAMBAT

• Lokasi ruang produksi sedang dibangun sehingga menghambat
proses penempatan alat dan ujicoba peralatan

• Waktu pemesanan peralatan yang kurang, karena perlu waktu
yang lama untuk menghasilkan peralatan yang bisa beroperasi

dengan optimal
• Kondisi pandemi yang membuat koordinasi sedikit terhambat

FAKTOR YANG MENDUKUNG
• Adanya pengalaman rekayasa alat yang sejenis oleh teknisi di bengkel
rekayasa membuat proses pembuatan peralatan menjadi lebih cepat dan
sesuai dengan standar yang diharapkan.

• Adanya kelancaran komunikasi secara online membuat hambatanhambatan yang muncul bisa diselesaikan dengan baik.
• Proses pencairan dana yang tidak terlalu molor, sehingga memberi
kesempatan yang cukup untuk proses pembuatan alat dan kegiatan serah
terima

SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
 Untuk menindaklanjuti faktor-faktor penghambat maka pengusul akan
melakukan koordinasi dengan mitra untuk mempercepat pembangunan ruang

produksi agar peralatan bisa segera dioperasikan dengan baik.
 Rencana tahap selanjutnya dalam Program PTDM ini :
1. Melakukan proses pendampingan kepada mitra UMKM agar peralatan
maupun sistem online marketing dan manajemen usaha bisa berjalan
secara kontinyu.
2. Membuat naskah publikasi pengabdian dengan target selesai pada
minggu keempat November 2021.
3. Menyusun laporan akhir pengabdian masyarakat dengan target selesai
minggu pertama Desember 2021

FOTO-FOTO KEGIATAN

Diskusi bersama tim dan mitra

Instal alat di lokasi

Lokasi usaha mitra

Serah Terima peralatan

Pembuatan alat di bengkel

Pelatihan operasional alat
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1. Mesin Roasting Kopi

Tombol power
Silinder
Corong untuk
memasukkan kopi
Cerobong asap
Untuk pengontrolan hasil
roasting
Tempat hasil roasting

2. Panel Surya

3. Perlengkapan
Marketing Online
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