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KATA PENGANTAR 
 

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah -Nya, 
sehingga penyusunan Buku Panduan Pendirian Usaha Bidang Ekonomi 
Kreatif dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku Panduan 

Pendirian 8 (delapan) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif ini adalah kerjasama antara 
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 
merupakan lanjutan dari buku Panduan Pendirian 10 (sepuluh) Bidang Usaha 
Ekonomi Kreatif yang telah terbit pada 31 Juli 2017 lalu.  

Buku Panduan 8 (delapan) bidang usaha ekonomi kreatif, antara lain: 1) 
Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional;  2) Panduan Pendirian Usaha  Desain 
Kemasan; 3) Panduan Pendirian Usaha Desain dan Pengembang Laman; 4) 
Panduan Pendirian Usaha Desain Grafis /Desain Komunikasi Visual; 5) Panduan 
Pendirian Usaha Kerajinan Kayu Non Furniture; 6) Panduan Pendirian Usaha 
Kedai Kopi; 7) Panduan Pend irian Usaha Penerbitan Mandiri; 8) Panduan 
Pendirian Usaha Penerbitan Digital.   

Buku Panduan ini dipersiapkan dalam 2 (dua) versi yaitu versi cetak dan 
elektronik (e-book). Penyiapan e-book  dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 
mengakses buku panduan ini.  

Pada prinsipnya sasaran buku panduan ini adalah para calon atau pelaku 
usaha pemula yang tertarik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha 
ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin 
dengan harapan mudah dipahami dan diterap kan oleh para pembaca.  

Penulisan buku panduan ini belum bisa dikatakan sempurna apalagi referensi 
untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang sudah berkecimpung lama dibidangnya. 
Untuk itu, kepada masyarakat sangat diharapkan memberikan saran dan masukan 
guna penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang.  

Akhir kata atas nama Badan Ekonomi Kreatif, saya mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku 
panduan ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan  ini dapat mendorong 
pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.  

 

Jakarta,       Februari 2018  

Kepala Badan Ekonomi Kreatif  

 

Triawan Munaf  

P 



ii 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

PENDAHULUAN 

Definisi dan Ruang Lingkup Usaha  

Pengertian Kedai Kopi 

stilah kedai, warung (dalam bahasa Jawa  ngoko), atau wande  (dalam bahasa 

Jawa kromo/halus) dikenal di Indonesia dan di Malaysia, yang sering dimaknai 

sebagai usaha kecil, usaha keluarga dengan bangunan fisik yang kecil dan 

sederhana. Di Indonesia, kedai at au warung dapat menjual berbagai macam 

produk, baik berupa makanan, minuman, atau jasa misalnya telepon atau 

internet. Penggunaan kata kedai atau warung dapat menjadi nama rumah makan 

atau rumah minum khas Indonesia yang dap at dibawa sampai ke luar negeri,  

tanpa harus mengubahnya ke dalam bahasa asing.  

Dalam buku ini yang dimaksud dengan kedai atau warung kopi adalah 

rumah makan atau rumah minum yang menjual minuman dengan menu utama 

kopi dan menu pelengkap lainnya.  Menu kopi yang ditawarkan berbahan baku 

kopi dari daerah di Indonesia, disajikan dalam single origin (kopi dari satu 

kawasan); single origin blend  (kopi single origin dari beberapa kawasan); atau kopi 

disajikan dengan campuran susu, moka, coklat atau campuran lain sesuai selera. 

Kualitas kopi sebagai bahan baku kedai kopi yang disajikan oleh para pengusaha 

adalah kopi dengan kualitas aroma dan rasa yang premium ( specialty coffee ).  

Proses pembuatan kopi dimulai dari proses penggilingan ( grinding) dan 

dilanjutkan proses penyeduhan ( brewing) secara manual menggunakan peralatan 

seduh maupun dengan mesin.  Pengunjung kedai atau warung kopi adalah 

masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya 

yang datang dengan tujuan untuk berkumpul, berdiskusi, ngobrol s antai, 

berdialog, wawancara, atau minum bersama.  

Akan lebih menarik lagi jika pengusaha kedai kopi menjual kopi yang sudah 

mendapat sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan mencantumkannya dalam label 

kopi yang ditawarkan. Kopi yang telah mendapat sertifikat  IG mempunyai 

jaminan kualitas dan keasliannya, bahwa kopi tersebut berasal dari daerah 

tertentu, memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung 

terkait dengan wilayah asal kopi tersebut. Dengan memilih kopi bersertifikat IG, 

maka konsumen akan lebih terjamin karena semua produk ber IG harus 

I 
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memenuhi prosedur operasional standar tertentu selama kepemilikan IG 

sehingga konsistensi citarasa dan aroma kopi selalu terjaga. Sampai dengan 

bulan Oktober 2017, terdapat 21 jenis kopi yang telah m endapat sertifikat Indikasi 

Geografis, yaitu:  

a.  Kopi Robusta 
Semendo 

 

l.  Kopi Arabika 
Gayo 

 
b.  Kopi Liberika 

Tungkal  Jambi  

m.  Kopi Arabika 
Flores Bajawa 

 
c.  Kopi Arabika 

Sumatra 
Simalungun 

 

n.  Kopi Arabika 
Sumatera 
Mandailing 

 

d.  Kopi Arabika Java 
Sindoro –  Sumbing 

 

o.  Kopi Liberika 
Rangsang 
Meranti  

e.  Kopi Arabika Java 
Ijen –  Raung 
  

p.  Kopi Robusta 
Temanggung 

 

f.  Kopi Arabika Java 
Preanger 
  

q.  Kopi Robusta 
Empat Lawang 

 
g.  Kopi Robusta 

Lampung 
 

 
r.  Kopi Arabika 

Sumatera 
Koerentji 

 

h.  Kopi Arabika Kalosi 
Enrekang 

 

s.  Kopi Robusta 
Pinogu 

 
i.  Kopi Arabika Toraja 

 
 

t.  Kopi Robusta 
Pupuan Bali 

 
j.  Kopi Arabika 

Kintamani Bali   

u.  Kopi Robusta 
Tambora 

 
k.  Kopi Lintong 

 
  

  
 

Sumber : http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita -421-30-produk-perkebunan-
indikasi-geografis.html 
http://www.dgip.go.id/images/ki -images/pdf-
files/indikasi_geografis/permohonan -yg-terdaftar-logo-update-
agustus.pdf. 
http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi -arabika-
sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri 

http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html
http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf
http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi-arabika-sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri
http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi-arabika-sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri
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Mengapa pengusaha kedai kopi dianjurkan menyajikan kopi single origin?  

Dengan menyajikan kopi single origin  pengusaha kedai kopi dapat menjadikannya 

sebagai merek dagang dan keunikan kedai kopinya. Bagaimanapun, kopi single 

origin akan disukai sekelompok o rang karena konsistensi rasanya yang 

mencerminkan daerah geografis asalnya. Pelanggan dapat memilih rasa unik 

yang tercipta di alam, di musim tertentu, dan khas daerah tertentu. Melalui kedai 

–  kedai kopi yang demikian,  secara tidak langsung para pengusaha  kedai kopi ikut 

mempromosikan kopi Nusantara yang kaya rasa dan aroma. 

Mengapa pula dianjurkan kualitas kopi yang dijual adalah kopi specialty? 

Dengan memasyarakatkan kopi specialty , secara tidak langsung akan  terjadi 

proses edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal, menikmati, dan 

peduli terhadap perjalanan kopi terbaik Nusantara. Rantai perjalanan kopi 

specialty  melibatkan berbagai pihak yaitu petani kopi, pembeli biji kopi mentah 

(green buyer), penyangrai (roaster), barista , dan peminum kopi (Informasi lebih 

jauh tentang kopi specialty  dapat diakses di beberapa laman tentang specialty 

coffee . 

 

 

Contoh bahan baku kopi single origin 
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SUMATERA 15.  Kopi Robusta Empat Lawang 29. Kopi Java Cibeber 

1.     Kopi Arabika Gayo 16.  Kopi Robusta Semendo 30. West Java Pasundan 

2.     Kopi Lintong 17.  Kopi Curup Kepahiang 31.  Kopi Java Andungsari 

3.     Kopi Tanah Karo 18.  Kopi Arabika Mangkuraja 32.  Kopi Sunda 

4.     Kopi Sidikalang 19.  Kopi Robusta Lampung 33.  Kopi Ciwidey 

5.     Kopi Tolu Batak 20.   Kopi Liwa 34.  Kopi Arabika Java Preanger 

6.     Kopi Sipirok 21.  Kopi Liberika Tungkal Jambi 35.  Kopi Arabika Java Ijen–Raung 

7.     Kopi Tarutung 22.  Kopi Arabika Sumatera Koerentji 36.  Kopi Ijen–Sukosari 

8.     Kopi Arabika Sumatera Mandailing 23.  Kopi Liberika Rangsang Meranti 37.  Kopi Arjuna 

9.     Kopi Arabika Sumatra Simalungun JAWA 38.  Kopi Arabika Java Sindoro–Sumbing 

10.   Kopi Nagari Lasi Bukittinggi 24.  Kopi Gunung Puntang 39.  Kopi Kelud 

11.    Kopi MinangSolok 25.  Kopi Arabika Garut 40.  Kopi Wilis 

12.   Kopi Besemah 26.  Kopi Mekar Wangi 41.  Kopi Dampit 

13.   Kopi Lahat 27.  Kopi Malaba 42.  Kopi Blawan 

14.   Kopi Pagaralam 28.  Java Frinsa Estate, Pangalengan 43.  Kopi Kayu Mas 
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KOPI DI INDONESIA  

 

  

44.  Kopi Lawu BALI & NUSA TENGGARA 69.  Kopi Robusta Buton 

45.  Kopi Robusta Temanggung 57.  Kopi Arabika Kintamani Bali 70.   Kopi Robusta Pinogu 

46.  Kopi Muria 58.  Kopi Robusta Pupuan Bali 71.  Kopi Poso 

47.  Kopi Lencoh Merapi 59.  Kopi Bali Buleleng 72.  Kopi Sigi 

48.  Kopi Robusta Pemalang 60.  Kopi Rinjani 73.  Kopi Masama 

49.  Kopi Robusta Wono Tunggal 61.  Kopi Arabika Sembalun Sajang 74.  Kopi Tomohon 

50. Kopi Bondowoso 62.  Kopi Tambora 75.  Kopi Kotamobagu 

KALIMANTAN 63.  Kopi Arabika Flores Bajawa PAPUA 

51.  Kopi Robusta Borneo Kutai  64.  Kopi Manggarai Timur 76.  Kopi Arabika Wamena 

52.  Kopi Paser 65.  Kopi Robusta Wewewa Tengah *) Italic : Sudah terindikasi geografis 

53.  Kopi Berau SULAWESI 

 

 

54.  Kopi Samarinda 66.  Kopi Arabika Kalosi Enrekang 

55.  Kopi Malinau 67.  Kopi ArabikaToraja 

56.  Kopi Dayak 68.  Kopi Arabika Kalosi Bone-Bone 

Diadaptasi dari :  http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html 
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf 

http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html
http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf
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Gelombang 
Pertama 

Abad 18 - 
akhir abad 19  

Gelombang 
Kedua 

Akhir tahun 
1990 an 

Gelombang 
Ketiga 

Awal tahun 
2000 an 

Gelombang 
Keempat 

Sejarah Kopi 

Sejarah perkembangan kedai kopi tidak bisa dipisahkan dari sejarah 
kopi, karena sejarah kopi akan memetakan perkembangan kedai kopi . Trish 
Skeie memberikan gambaran mengenai perkembangan sejarah kopi dimana 
sejarah kopi dipisahkan menjadi tiga gelombang , namun saat ini gelombang 
kopi sudah mencapai gelombang keempat di beberapa tempat .  Pemisahan 
tersebut adalah sebagai be rikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Konsumen dimanjakan 
dengan pengalaman 
menikmati cita rasa kopi 

 Pengolahan kopi 
menggunakan mesin  

 Seni penyeduhan kopi mulai 
berkembang 

 Cappuccino dan latte  mulai 
populer 

 Konsumen menikmati 
kopi apa adanya 

 Pengolahan kopi secara 
tradisional  

 Metode seduh dengan 
“menubruk” kopi dengan 
air panas 

 Nilai kopi mulai dari 
perkebunan, penyangraian, 
sampai penyeduhan 
dikomunikasikan secara 
transparan 

 Terdapat sinergi  antara 
kualitas kopi, kualitas hidup 
petani, dan kepuasan 
konsumen 

 Perusahaan memberi inovasi 
terhadap kopi  

 Gelombang ini merupakan 
“another golden age of coffee”  

 Masyarakat mengapresiasi kopi mulai dari biji 
sampai pembuatan minuman kopi 

 Konsumen dimanjakan dengan beragam 
karakteristik kopi  

 Metode manual brewing  dengan menggunakan 
peralatan mulai bermunculan  

 Melalui metode yang melibatkan seni dan ilmu 
pengetahuan ditemukan metode pembuatan 
kopi yang canggih dan terukur  

Sumber: Hasil  Olahan Tim  
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Gagasan dan Peluang Usaha 

Gagasan Usaha Kedai Kopi 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam 

tanaman, salah satunya adalah kopi. Kopi di Indonesia tidak hanya satu 

jenis, tetapi ada banyak jenis, bahkan kopi merupakan komoditas ekspor 

unggulan yang menjadi penyumbang terbesar ke empat setelah sawit, karet, 

dan kakao. Kopi spesial yang dimiliki Indonesia mempunyai potensi yang 

sangat bagus. Perkembangan kopi di Indonesia saat ini sudah memasuki 

gelombang ketiga menuju gelombang ke empat, dimana kopi sudah 

diapresiasi. Hubungan rantai nilai kopi sudah mulai diperkenalkan, sehingga 

masyarakat mulai paham mengenai kualitas, metode penyeduhan dan 

penyajian kopi. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) mencatat konsumsi 

kopi orang Indonesia naik sebesar 36% sejak tahun 2010 sampai 2014.  Hal ini 

menjadikan kedai kopi menjadi usaha prospekti f yang perlu dikembangkan 

di Indonesia.  

Kecintaan dan ketertarikan terhadap kopi merupakan salah satu alasan 

pengusaha mendirikan kedai kopi.  Beberapa pengusaha kedai kopi memiliki 

motivasi mendirikan kedai kopi karena alasan kecintaannya terhadap kopi 

sehingga tertarik untuk lebih tahu tentang seluk beluk kopi melalui 

pendirian usaha kedai kopi.  

Selain itu, alasan keinginan memajukan, memperkenalkan, dan 

memopulerkan kopi Nusantara  juga menjadi alasan pendirian kedai kopi.  

Bagaimanapun, Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan 

eksportir kopi paling besar di dunia.  Beberapa varietas kopi Nusantara  

memang sudah sangat dikenal oleh dunia, namun masih banyak varietas 

unggul dan unik lainnya yang belum dikenal, bahkan oleh masyarakat  

Indonesia sendiri. Oleh karena itu memopulerkan kopi Nusantara dapat 

menjadi peluang besar dalam usaha kedai kopi.  
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Peluang Usaha Kedai Kopi 

Kopi merupakan minuman yang mendunia.  Minat masyarakat minum 

kopi semakin meningkat sehingga usaha kedai kopi mer upakan usaha yang 

menjanjikan keuntungan. Apalagi budaya masyarakat Indonesia yang suka 

nongkrong, ngobrol, bercengkerama sambil minum kopi.  Perkembangan yang 

terjadi saat ini beberapa komunitas mulai menyenangi melakukan kegiatan -

kegiatan tertentu di keda i kopi. Sebagai contoh, mahasiswa mengerjakan 

tugas kelompok di kedai kopi yang memiliki fasilitas wifi; komunitas ibu-ibu 

pengantar sekolah putra-putrinya menghabiskan waktu menunggu saat 

pulang sekolah di kedai kopi; komunitas pengusaha muda mengadakan 

pertemuan di kedai kopi, dan sebagainya.  Perkembangan semacam itu, 

membuat semakin marak wajah pengusaha kedai kopi, namun potensi pasar 

masih tetap menantang.  

Konsumsi kopi semakin tahun semakin meningkat seiring dengan 

semakin populernya gaya hidup ngopi  di kedai kopi. Sebagai contoh, pada 

bulan Desember 2016 jumlah kedai kopi di Yogya sekitar 800 an , namun 

pada bulan Mei 2017 sudah berkem bang menjadi 1.050 an. Peningkatan 

jumlah kedai kopi diikuti dengan jumlah penikmat dan pecinta kopi, karena 

asosiasi atau perkumpulan kedai kopi memiliki program mengedukasi 

masyarakat untuk mengetahui, mencintai dan meminum kopi, sehingga 

jumlah konsumsi kopi juga meningkat. Menurut data AEKI, pada 2010 

konsumsi kopi Indonesia mencapai 800 gram per kapita dengan total 

kebutuhan kopi mencapai 190 ribu ton, sedangkan pada 2014, konsumsi kopi 

Indonesia telah mencapai 1,03 kilogram per kapita dengan kebutuhan kopi 

mencapai 260 ribu ton.  

Peluang usaha kedai kopi menjadi sangat luas karena ditunjang oleh 

masa gelombang ketiga kopi, dimana kopi diapresiasi.  Pada era ini pecinta 

kopi dan ilmuwan terus berinovasi mengembangkan peralatan dan metode 

pengolahan biji kopi sehingga menjadi minuman yang memiliki cita rasa, 

sensasi dan pengalaman “ngopi”  yang mengesankan. 
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Perizinan/Legalitas Usaha 

 Legalitas usaha adalah pengakuan hukum atas usaha yang didirikan. 

Izin usaha merupakan hal penting yang harus dipenuhi agar usaha kedai kopi 

yang dijalankan tidak diberi predikat sebagai usaha ilegal atau usaha yang 

tidak memiliki izin dari pemerintah.  

Setiap usaha yang memiliki potensi bersinggungan dengan masyarakat, 

yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, 

ketenteraman dan ketertiban umum harus mendapat ijin dari pihak terkait. 

Sebelum tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan  su rat izin gangguan atau 

dikenal dengan HO sebagai keterangan yang menyatakan bahwa tidak ada 

keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Sejak 30 Maret 

2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 19 Tah un 2017 Tentang Pencabutan Perm endagri Izin 

Gangguan Di Daerah. Walaupun izin HO sudah tidak diwajibkan, namun 

pada praktiknya beberapa daerah masih mewajibkan untuk memiliki HO .  

Beberapa izin usaha yang seharusnya dimiliki pengusaha, antara lain:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perizinan yang pertama kali diurus calon pengusaha 

• Digunakan sebagai lampiran dalam pengurusan izin usaha yang lain 

• Dikeluarkan oleh kantor kelurahan/kecamatan di mana usaha didirikan. 

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) 

• Mempermudah administrasi perpajakan 

• Merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 

• Diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pengamatan 
Potensi Perpajakan (KP4) di kabupaten/ kota domisili wajib pajak 

• Diisi secara daring. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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• Diurus di kantor kecamatan masing-masing lokasi usaha 

• Persyaratan untuk pengurusan IUMK: fotokopi KTP, pas foto 2x4 
sebanyak dua lembar, fotokopi Kartu Keluarga, dan surat keterangan 
RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.  

• Tidak dipungut biaya 

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 

• Wajib untuk usaha perorangan maupun yang berbadan hukum seperti 
Koperasi, CV, Firma dan PT  

• Bermanfaat untuk mendapatkan kepastian usaha sehingga 
mempermudah perluasan usaha 

• Persyaratan pengurusan izin TDP : (1) NPWP perusahaan; (2) KTP dan 
NPWP direktur (pemilik usaha); dan (3) surat kuasa (bila dikuasakan). 

 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

•  Diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan domisili perusahaan 

• Berlaku di seluruh Indonesia 

• SIUP terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar 
(Permendag Nomor 46 tahun 2009). 

• Manfaat utama SIUP adalah mempermudah dalam mengajukan 
pinjaman dana dari bank, lembaga keuangan non bank, maupun 
program  CSR/PKBL.  

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
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PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN 

Sumber Modal 

etika akan mulai mendirikan suatu usaha, pemilik harus memikirkan dan 

menyediakan modal yang cukup. Modal tersebut dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan aset tetap, peralatan, perlengkapan , maupun 

untuk biaya operasional ketika akan mulai mengoperasikan usaha. Modal 

usaha dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain modal sendiri, modal 

patungan, pinjaman dari bank atau lembaga  keuangan bukan bank, modal 

ventura, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) . 

Modal Sendiri  
Modal sendiri dapat berasal dari hasil tabungan, warisan, 
atau hasil  penjualan aset tetap milik pribadi yang sengaja 
dijual sebagai modal awal usaha  

Modal Patungan  

Sumber modal patungan berasal dari beberapa pihak yang 
bersedia diajak patungan. Siapapun mitra patungan modal 
usaha, sebaiknya dibuat Surat Kontrak Kerjasama, agar 
secara hukum hubungan antara pihak -pihak terkait dalam 
penyertaan modal tersebut aman.  

Pinjam Bank atau 
Lembaga Keuangan 
Bukan Bank  

Saat ini banyak instansi yang menyediakan akses 
permodalan untuk mendirikan usaha. Salah satu contoh 
pinjaman kepada bank adalah melalui Kredit Usaha Rakyat 
(KUR), 

Modal Ventura  

Calon pengusaha dan pengusaha yang sudah berjalan dapat 
memperoleh bantuan permodalan maupun bantuan teknis 
dari Perusahaan Modal Ventura (PMV). Terdapat beberapa 
produk pada PMV, salah satu produk yang banyak diminati 
perusahaan kecil adalah Pola Bagi Hasil/Partisipasi 
Terbatas.  

Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan 
(PKBL) 

PKBL adalah implementasi dari program Corporate Social  
Responsibility  (CSR) yang menjadi kewajiban bagi 
perusahaan BUMN dan perusahaan berskala besar. Jumlah 
pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program 
Kemitraan maksimum s ebesar Rp200.000.000,00. 
Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program 
Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian 
pinjaman yaiu sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari  
saldo pinjaman awal tahun. Informasi lebih lanjut 
mengenai PKBL dapat diakses  di infopkbl.bumn.go.id.  
 

K 
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Kebutuhan Modal 

Pengusaha kedai kopi sebaiknya menghitung kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk mengoperasikan usahanya agar usaha kedai kopinya dapat 

berjalan lancar. Kebutuhan modal awal pendirian kedai kopi minimal adalah 

untuk tempat usaha, perlengkapan kedai, peralatan menyeduh/memasak 

dan penyajian.  Untuk memudahkan pembahasan maka di bawah ini 

diberikan 2  contoh pendirian kedai kopi, dimana contoh 1  memberikan 

ilustrasi kedai kopi tipe sangat sederhana, dan contoh 2  mengilustrasikan 

pendirian kedai kopi tipe kafe sederhana.  

ASUMSI  CONTOH 1  CONTOH 2  

Tempat usaha : Di rumah, tanpa melakukan 
renovasi berbiaya/di rumah 
orang lain/di lokasi yang 
tidak perlu sewa 

Menyewa 3 tahun sekaligus, 
di daerah yang strategis 
dengan luas 60   ; 
memerlukan renovasi 
berbiaya 

Kapasitas :  10 orang 20 orang 

Perlengkapan  : Gunakan peralatan yang 
sudah ada 

Membeli 

Peralatan dapur  :  Gunakan peralatan yang 
sudah ada 

Membeli 

Peralatan seduh  : Sederhana/membeli 
peralatan bekas yang masih 
baik 

Membeli peralatan seduh 
standar 

Proses seduh : Manual Manual 

Fasilitas 
Penunjang 

: Tidak ada TV kabel, WiFi  

Hari 
operasi/bulan  

: 25 hari  25 hari  

Sumber Modal  :  Modal Sendiri atau 
Kemitraan 

Modal Sendiri dan Pinjam 
dari Bank (KUR) sebesar 
Rp100.000.000,00 dengan 
bunga 0,75% per bulan  

Perkiraan Harga 
& Gaji  

:  Berlaku di sebuah 
kotamadya di Jawa Tengah 
pada bulan Agustus 2017  

Berlaku di sebuah 
kotamadya di Jawa Tengah 
pada bulan Agustus 2017  

 

 

 

Usaha kedai kopi yang dicontohkan di atas diasumsikan berada  di 

sebuah kotamadya di Jawa Tengah. Dengan demikian harga yang dipakai 
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adalah harga yang berlaku di daerah tersebut pada bulan Agustus tahun 

2017. Proses menyeduh (brewing) dilakukan secara manual, sehingga tidak 

diperlukan mesin penyeduh (espresso machine).  

Kebutuhan Dana Untuk Pengadaan Aset 

Dengan asumsi di atas, maka kebutuhan dana untuk pengadaan aset 

adalah sebagai berikut:  

Daftar Kebutuhan Aset Pen dirian Usaha Kedai Kopi ( Contoh 1)  

No Keterangan Harga satuan

1 Peralatan seduh:

Timbangan 1 buah 50,000Rp                 50,000Rp                 

Grinder 1 buah 750,000Rp              750,000Rp              

Penyeduh:

V-60 (plastik) 1 buah 75,000Rp                  75,000Rp                  

Aeropress 1 buah 600,000Rp            600,000Rp             

(Coffee maker set: French Press, 1 set 400,000Rp            400,000Rp             

 Vietnam Drip)

Thermometer 1 buah 10,000Rp                 10,000Rp                  

Kettle 1 buah 150,000Rp              150,000Rp               

Toples 3 buah 85,000Rp                 255,000Rp               

Cangkir/Gelas kaca 2 lusin 72,000Rp                 144,000Rp               

2,434,000Rp                 

2 Peralatan Saji : Sendok, garpu, nampan. 1 set 500,000Rp             500,000Rp                     

3 Perlengkapan dapur

Kompor 1 buah 300,000Rp             300,000Rp             

Perlengkapan dapur lain 1 set 500,000Rp             500,000Rp             

Bak tempat cuci peralatan 4 buah 50,000Rp                 200,000Rp             

1,000,000Rp                

4 Seragam  1 orang, 1 set 400,000Rp            400,000Rp                     

(3 setel polo shirt & Celemek)

4,334,000Rp                

Banyaknya 

Jumlah Kebutuhan Dana untuk Aset

Jumlah 

 

Daftar Kebutuhan Aset Pen dirian Usaha Kedai Kopi (Contoh 2 ) 
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No Keterangan Harga satuan

1 Sewa Bangunan 3 tahun 20,000,000Rp   60,000,000Rp           

2 Renovasi Interior: 60 m2 200,000Rp            12,000,000Rp             

lantai, dinding, atap, instalasi 

listrik, instalasi air bersih dan air 

pembuangan

3 Perlengkapan kedai:

Meja &  4 buah kursi 5 set 1,500,000Rp         7,500,000Rp            

Meja seduh 1 buah 10,000,000Rp    10,000,000Rp        

Meja dapur 1 buah 5,000,000Rp       5,000,000Rp           

22,500,000Rp             

4 Peralatan menyeduh:

Timbangan 1 buah 400,000Rp            400,000Rp                

Grinder 1 buah 6,000,000Rp       6,000,000Rp           

Penyeduh:

V-60 1 buah 200,000Rp            200,000Rp                

Aeropress 1 buah 600,000Rp            600,000Rp                

Vietnam drip 6 buah 100,000Rp             600,000Rp                

Syphon 1 buah 800,000Rp            800,000Rp                

Thermometer 1 buah 200,000Rp            200,000Rp                

Kettle 1 buah 150,000Rp              150,000Rp                  

Cangkir/Gelas kaca 36 buah 20,000Rp                720,000Rp                 

9,670,000Rp                 

5 Peralatan saji : sendok, garpu, nampan dll 1 set 2,000,000Rp       2,000,000Rp               

6 Perlengkapan dapur

Kompor 1 buah 500,000Rp             500,000Rp                 

Freezer 1 buah 2,500,000Rp        2,500,000Rp            

Showcase 1 buah 3,500,000Rp        3,500,000Rp            

Peralatan dapur lain 1 set 3,000,000Rp       3,000,000Rp           

Sink 1 buah 3,000,000Rp       3,000,000Rp           

12,500,000Rp              

7 Seragam Karyawan 4 orang, 4 set 400,000Rp            1,600,000Rp                 

masing2: 3 setel polo shirt  & 

8 Fasilitas Pendukung:

Wifi 1 set 500,000Rp             500,000Rp                 

TV Kabel 1 set 8,000,000Rp       8,000,000Rp           

8,500,000Rp                

128,770,000Rp           

Banyaknya 

Jumlah Kebutuhan Dana untuk aset

Jumlah 

 

 

Kebutuhan Dana Untuk Operasional Usaha  
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Dana operasional usaha adalah dana yang dipersiapkan untuk 

menjalankan/mengoperasikan usaha yang meliputi dana untuk memb eli 

kopi, gula, susu, coklat d an lain-lain; untuk membeli alat tulis kantor, untuk 

membayar gaji karyawan; untuk membayar listrik, air, gas, retrib usi dan lain-

lain. Dengan kondisi seperti yang diasumsikan tersebut di atas, maka 

kebutuhan dana untuk operasiona l usaha adalah sebagai berikut:  

NO JENIS BIAYA OPERASIONAL JUMLAH

Biaya Operasional Bulanan

1 Beban administrasi & umum: ATK 50,000.00Rp                        

2 Gaji tenaga kerja  1 orang 1,600,000.00Rp                 

3 Property Operational Maintenance Energy (POMEC):

Listrik 150,000Rp                             

Air 100,000Rp                            

Gas 300,000Rp                            

Bensin 300,000Rp                            

4 Biaya lain-lain:  retribusi 200,000.00Rp                     

Biaya Operasional Harian

5 Kas 1,000,000.00Rp                 

3,700,000.00Rp                Jumlah Kebutuhan untuk Operasional Usaha

Kebutuhan Dana Untuk Operasional Usaha (Contoh 1)
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NO JENIS BIAYA OPERASIONAL JUMLAH

Biaya Operasional Bulanan

1 Beban administrasi & umum: ATK 200,000.00Rp                   

2 Gaji tenaga kerja 4 orang 6,400,000.00Rp              

3 Property Operational M aintenance Energy Cost (POM EC):

Listrik 1,000,000Rp                      

Air 500,000Rp                          

Gas 300,000Rp                          

TV Kabel 300,000Rp                          

Wifi 400,000Rp                          

Bensin 450,000Rp                          

4 Biaya lain-lain:  retribusi, bunga 1,000,000.00Rp               

Biaya Operasional Harian

5 Kas 6,000,000.00Rp              

16,550,000.00Rp             Jumlah Kebutuhan untuk Operasional Usaha

Kebutuhan Dana Untuk Operasional Usaha (Contoh 2)

 

Kebutuhan Modal 

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka kebutuhan modal 

untuk mendirikan usaha kedai kopi dengan asumsi -asumsi sebagaimana 

disebutkan terdahulu adalah: 

 CONTOH 1 CONTOH 2 

Dana pengadaan aset Rp   4.334.000,00 Rp  128.770.000,00 

Dana operasional Rp  3.700.000,00 Rp    16.550.000,00 

Jumlah  Modal Rp   8.034.000,00 Rp  145.320.000,00  

Dari informasi di atas, pengusaha dapat menyusun Laporan Posisi  

Keuangan (neraca) Awal usaha kedai kopi. Laporan Posisi Keuangan adalah 

daftar aset (harta), kewajiban (utang) dan ekuitas (modal) yang dimiliki oleh 

suatu usaha pada waktu tertentu.  Laporan Posisi Keuangan menunjukkan 

dari mana sumber modal usaha tersebu t dan untuk apa saja modal tersebut 
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dibelanjakan. Misalnya, usaha ini diberi nama kedai KOPIYUSA 1  dan 

KOPIYUSA 2. Modal usaha KOPIYUSA 1  berasal dari modal sendiri atau 

kemitraan yang tidak memerlukan pembayaran bunga, sedangkan  modal 

usaha kedai kopi KOPIYUSA 2  berasal dari pinjaman dan dari modal sendiri. 

Dana yang ada dibelanjakan/digunakan untuk sewa bangunan, pengadaan 

perlengkapan dan peralatan, serta disimpan dalam bentuk kas untuk 

membiayai operasional kedai.  Laporan posisi keuangan a wal usaha tersebut 

adalah: 

ASET: LIABILITAS/KEWAJIBAN

Kas 3,700,000.00Rp               Utang Usaha -Rp                                       

Perlengkapan & Peralatan Kedai 4,334,000.00Rp                

EKUITAS

Modal Sendiri 8,034,000.00Rp           

JUMLAH ASET 8,034,000.00Rp              JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 8,034,000.00Rp          

KEDAI KOPIYUSA 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 1 JULI 2017

 

ASET: LIABILITAS/KEWAJIBAN

Kas 16,550,000.00Rp                         Utang BRI 100,000,000.00Rp            

Sewa dibayar di muka 60,000,000.00Rp                     

Perlengkapan Kedai 45,100,000.00Rp                        EKUITAS

Peralatan Kedai 11,670,000.00Rp                         Modal Sendiri 45,320,000.00Rp                 

Interior Kedai 12,000,000.00Rp                       

JUMLAH ASET 145,320,000.00Rp                     JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 145,320,000.00Rp              

KEDAI KOPIYUSA 2

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 1 JULI 2017

 

Menghitung Harga Pokok 

Setiap pengusaha harus dapat menghitung harga pokok dari produk 

yang dijualnya. Dengan mengetahui harga pokok produk yang dijual, maka 

pengusaha dapat menentukan harga jual produk dan merencanakan 

keuntungannya. Perhitungan harga pokok secangkir kopi dari kedai 

KOPIYUSA 1  dan KOPIYUSA 2  adalah sebagai berikut:  
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 PERHITUNGAN HARGA POKOK PER CANGKIR KOPI di KEDAI KOPIYUSA 1

Harga Per Cangkir

1 Biji Kopi 100,000.00Rp     60 cangkir 1,666.67Rp             

2 Air mineral 15,000.00Rp        60 cangkir 250.00Rp                 

3 Gula 15,000.00Rp        60 cangkir 250.00Rp                 

 Harga pokok/Biaya Variabel  per cangkir kopi 1,916.67Rp             

Diperuntukkan

 

  PERHITUNGAN HARGA POKOK PER CANGKIR KOPI di KEDAI KOPIYUSA 2

Harga Per Cangkir

1 Biji Kopi 250,000.00Rp     60 cangkir 4,166.67Rp             

2 Air mineral 15,000.00Rp        60 cangkir 250.00Rp                 

3 Gula 15,000.00Rp        60 cangkir 250.00Rp                 

Harga pokok/Biaya Variabel  per cangkir kopi 4,416.67Rp             

Diperuntukkan

 

Merencanakan Keuntungan 

Setiap pengusaha pasti menginginkan laba atau keuntungan dari 

usahanya. Agar dapat merencanakan keuntungannya, setiap pengusaha 

harus mengetahui pada tingkat penjualan berapa usahanya mulai 

mendapatkan laba, atau pada tingkat penjualan berapa usahanya 

mengalami impas (tidak laba dan tidak rugi). Analisis semacam ini disebut 

analisis titik impas yaitu analisis hubungan antara biaya tetap, biaya 

variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Pada titik impas jumlah 

penjualan sama dengan jumlah biaya.  

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak mengalami 

perubahan meskipun ada perubahan volume penjualan sampai pada batas 

tertentu. Misalnya, biaya depresiasi/penyusutan perlengkapan kedai 

jumlahnya tetap ketika usaha kedai kopi  mampu menjual 40 cangkir 

maupun 100 cangkir per hari. Biaya variabel  adalah biaya yang jumlah 

totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Misalnya, 

biaya bahan per cangkir kopi adalah Rp5.000,00. Ketika usaha kedai kopi 

menjual 40 cangkir, maka total biaya bahan adalah 40 x Rp5.000,00 = 
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Rp200.000,00, sedangkan ketika penjualan 1 00 cangkir, maka: biaya bahan 

sebesar Rp500.000,00. 

Pada metode penentuan harga pokok yang mem perhitungkan biaya 

variabel saja, disebut metode Variable Costing , jumlah semua biaya variabel 

untuk menghasilkan kopi siap saji disebut harga pokok. Analisis titik impas 

merupakan salah satu alat perencanaan keuntungan dari metode Variable 

Costing. Berdasarkan informasi kebutuhan modal awal di atas, dapat 

dihitung berapa titik impas dari usaha kedai kopi KOPIYUSA  1  dan KOPIYUSA 

2  sebagai berikut: 

Perhitungan Titik Impas Kedai KOPIYUSA 1:  

Perhitungan Biaya Tetap per Bulan Kedai KOPIYUSA  1  

NO BIAYA TETAP JUMLAH MASA PAKAI BIAYA/BULAN

1 Peralatan menyeduh 2,434,000.00Rp       1 tahun 202,833.33Rp         

2 Peralatan saji 500,000.00Rp           1 tahun 41,666.67Rp             

3 Perlengkapan dapur 1,000,000.00Rp      3 tahun 27,777.78Rp              

4 Seragam karyawan 400,000.00Rp          1 tahun 33,333.33Rp               

5 ATK, Gaji, POMEC, Retribusi 2,700,000.00Rp      1 bulan 2,700,000.00Rp      

3,005,611.11Rp       Jumlah Biaya Tetap per bulan

 

Misalkan jumlah penjualan dalam sebulan sebanyak X cangkir, maka

Jumlah Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap

4,000 X = 1,917 X + 3,005,611

2,083 X = 3,005,611

X = 1,443

Penjualan sebulan = 1,443 cangkir, jika sebulan bekerja 25 hari, maka

Penjualan per hari = 57.71 cangkir dibulatkan menjadi 58 cangkir 
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Perhitungan Titik Impas Kedai KOPIYUSA 2:  

NO KETERANGAN JUMLAH MASA BIAYA/BULAN

 PAKAI

1 Sewa Bangunan 60,000,000.00Rp    3 tahun 1,666,666.67Rp      

2 Renovasi Interior 12,000,000.00Rp      1 tahun 1,000,000.00Rp      

3 Perlengkapan kedai 22,500,000.00Rp      1 tahun 1,875,000.00Rp       

4 Peralatan menyeduh 9,670,000.00Rp        1 tahun 805,833.33Rp            

5 Peralatan saji 2,000,000.00Rp        1 tahun 166,666.67Rp           

6 Perlengkapan dapur 12,500,000.00Rp      3 tahun 347,222.22Rp             

7 Seragam karyawan: 4 orang 1,600,000.00Rp        1 tahun 133,333.33Rp              

8 Fasilitas Pendukung 8,500,000.00Rp        3 tahun 236,111.11Rp               

9 ATK, Gaji, POMEC, Retribusi, Bunga 10,550,000.00Rp      1 bulan 10,550,000.00Rp    

16,780,833.33Rp     Jumlah Biaya Tetap

 

Jumlah Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap

12.000 X = 4.417 X + 16.780.833

7.583 X = 16.780.833

X = 2.213

Penjualan dalam sebulan= 2.213 cangkir, jika sebulan bekerja 25 hari, maka

Penjualan per hari = 88,514 dibulatkan menjadi 89 cangkir cangkir 

Misalkan jumlah penjualan dalam sebulan sebanyak X cangkir, maka

 

Titik impas pada usaha kedai kopi KOPIYUSA 1  adalah jika kedai kopi 

mampu menjual 58 cangkir kopi per hari, dan KOPIYUSA 2  menjual 89 

cangkir kopi per hari. Dengan demikian, jika KOPIYUSA 1  menginginkan 

keuntungan maka penjualan per hari harus lebih dari 58 cangkir, sedangkan 

KOPIYUSA 2 harus menjual lebih dari 8 9 cangkir per hari.  

Apabila kedai kopi menargetkan keuntungan dengan juml ah tertentu 

maka bisa dihitung berapa cangkir yang harus terjual setiap hari agar target 

penjualan tersebut tercapai. Misalnya kedai kopi KOPIYUSA 1  dan KOPIYUSA 

2  mentargetkan keuntungan per bulan Rp 5.000.000,00, maka jumlah 

penjualan kopi per bulan adalah sebagai berikut 
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KOPIYUSA 1  

Misalkan jumlah penjualan agar mendapatkan laba Rp 5.000.000,00 sebanyak Y cangkir

Jumlah Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap + Laba

4,000 Y = 1,917 Y + 3,005,611 + 5,000,000

2,083 Y = 8,005,611

Y = 3,843

Jadi, agar dalam sebulan dapat memperoleh laba Rp 5.000.000,00 maka kedai

KOPIYUSA 1 harus menjual 3.843 cangkir, atau 

Penjualan per hari = 153.708 cangkir dibulatkan menjadi 154 cangkir 

 

KOPIYUSA 2  

Misalkan jumlah penjualan agar mendapatkan laba Rp5.000.000,00 sebanyak Y cangkir

Jumlah Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap + Laba

12,000 Y = 4,417 Y + 16,780,333 + 5,000,000

7,583 Y = 21,780,000

Y = 2,872,197,802

Jadi, agar dalam sebulan dapat memperoleh laba Rp5.000.000,00, maka kedai

KOPIYUSA 2 harus menjual 2.872 cangkir, atau 

Penjualan per hari = 114,888.000 cangkir, dibulatkan menjadi 115 cangkir 

  

Jika kedai kopi mentargetkan keuntungan yang lebih tinggi lagi, maka 

pengusaha dapat menghitungnya sebagaimana contoh di atas.  Yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa dalam contoh ini diasumsikan kedai kopi hanya 

menjual satu jenis kopi, tanpa makanan pendamping. Dengan demikian 

apabila kedai kopi menyediakan makanan atau minuman lain, maka 

keuntungan dari menu lain juga harus diperhitungkan.  

Pencatatan Keuangan 

Setiap usaha wajib melakukan pencatatan keuangan usahanya agar 

dapat memberikan informasi tentang penjualan harian per menu dan 

penjualan lain-lain (minuman dan makanan pelengkap lainnya), data stock  

persediaan bahan, serta laporan penjualan harian dan bula nan. Pencatatan 
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keuangan dapat dilakukan secara manual maupun meng gunakan komputer 

dengan perangkat lunak Excel. Bagi usaha kedai kopi yang belum terlalu 

besar, paling tidak pengusaha dapat menyiapkan BUKU KAS sehingga dapat 

mengetahui aliran kas usaha set iap hari. Selain itu, melalui buku kas 

(dengan catatan bahwa semua penjualan dilakukan secara t unai) dapat 

diketahui berapa omz et penjualan setiap bulan. Dengan mengetahui omz et 

penjualan, maka apabila akan melaporkan usahanya ke kantor pajak atau 

pihak lain, pengusaha akan didukung oleh data keuangan dari buku kas 

tersebut. 

Contoh Buku Kas Sederhana:  

KEDAI KOPIYUSA 1  

BUKU KAS 
MASUK KELUAR SALDO

(Rp) (Rp) (Rp)

2017

JULI

1 Setoran Modal dari Pemilik 8,034,000 8,034,000

2 Membeli peralatan kedai kopi 3,934,000 4,100,000

3 Membeli bahan baku kopi 300,000 3,800,000

4 Membeli bahan pelengkap kopi 200,000 3,600,000

5 Hasil penjualan hari ini 270,000 3,870,000

6 dan seterusnya

Tgl KETERANGAN

 
 

Contoh Buku Kas Tabelaris:  

KEDAI KOPIYUSA 1  

BUKU KAS 

Modal Penjualan H. Pokok Gaji Listrik & Air Transpor

2017

JULI

1 Setoran Modal dari Pemilik 8,034,000 - - 8,034,000

2 Membeli peralatan kedai kopi - 3,934,000 Aset 4,100,000

3 Membeli bahan baku kopi - 300,000 3,800,000

4 Membeli bahan pelengkap kopi - 200,000 3,600,000

5 Hasil penjualan hari ini 270,000 - 3,870,000

6 dan seterusnya

SALDO (Rp)
KETERANGANTgl

Lain-Lain

MASUK (Rp) KELUAR (Rp)
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Masalah Perpajakan 

Pajak Penghasilan (PPh)  

Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam 

membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk 

mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanaka n hak dan 

kewajiban perpajakan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur pajak 

penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1  (satu) Tahun Pajak. Bagi 

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut dikenai Pajak Penghasilan 

dengan tarif 1% (satu persen).  

Dengan demikian apabila seorang p engusaha kedai kopi memiliki 

omzet penjualan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam setahun, maka 

pajak yang wajib dibayarnya sebesar 1% dari omzet penjualannya. Sebagai 

contoh, jika pengusaha kedai kopi KOPIYUSA 2  pada bulan Juli 2017 

memperoleh pendapatan dari penjualan kopi sebesar Rp 30.000.000,00, 

maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutan g untuk bulan Juli 

2017 sebesar 1% x Rp30.000.000,00 = Rp300.000,00. Selanjutnya, pajak 

terutang ini disetorkan ke kas negara melalui Bank  atau Kantor Pos atau 

juga bisa dengan mekanisme billing system  paling lambat tanggal 10 bulan 

Juli 2017. 

Pajak Daerah 

Selain pajak penghasilan yang diperhitungkan setiap akhir tahun 

takwim, pengusaha juga memiliki kewajiban membayar pajak daerah, yaitu 

Pajak Restoran, yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pa jak restoran ditetapkan 

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari omzet. Pajak ini bisa dibebankan 
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kepada pembeli dengan menambah pajak sebesar 10% pada nota atau 

membebankannya langsung melalui harga penjualan.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

Sejak 1  Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai 

batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya 

mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha 

yang omzetnya sudah mencapai atau melebihi jumlah tersebut harus 

mengajukan PKP karena wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap 

transaksinya.  
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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  
 

Pemilik kedai kopi sebaiknya memiliki  : 

Passion  terhadap 

kopi 

Pengetahuan 

tentang kopi 

Pengetahuan 

tentang 

mengolah kopi 

Kepribadian dan 

keterampilan 

berwirausaha 

 

anajemen sumber daya manusia pada  usaha kedai kopi meliputi 

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan -

kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerja an, 

rekrutmen, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubun gan 

kerja guna mencapai tujuan.  

Perekrutan 

Sumber Tenaga Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Sumber 
Tenaga Kerja 

Sumber 
Internal 

Sumber 
Eksternal 

Di kedai kopi, sumber internal untuk merekrut 
barista dapat diambil dari karyawan yang 
memiliki minat, kemampuan dan potensi untuk 
dikembangkan melalui pelatihan menjadi barista.  

Perekrutan biasanya dilakukan dengan cara 
membuka pengumuman lowongan secara umum 
melalui pengumuman yang ditempatkan di 
depan kedai kopi, melalui media sosial, surat 
kabar, atau dari mulut ke mulut kolega pemilik 
kedai kopi 
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Persyaratan 

Pada umumnya dalam rekrutmen karyawan, pemilik kedai kopi 

mensyaratkan pendidikan minimal SMA/SMK/yang sederajat, dan tidak 

mensyaratkan memiliki kemampuan/keterampilan  khusus. Selain 

persyaratan pendidikan, syarat utama yang diminta adalah ketertarikan 

pada kopi dan kemauan belajar.  Syarat-syarat lainnya disesuaikan dengan 

posisi pekerjaan, misalnya salah satu persyaratan waiter  adalah penampilan 

yang menarik dan persyaratan penyeduh kopi (barista) adalah kemampuan 

berkomunikasi yang baik agar dapat menyajikan cerita menari k tentang kopi 

yang diraciknya serta sudah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat 

barista. 

  

Contoh rekrutmen terbuka kedai kopi 
 

Proses Seleksi  

Pemilik kedai kopi disarankan melakukan seleksi terhadap calon 

karyawan, agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. 

Proses seleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:  

a. Wawancara, dan/atau 

b. Tes, misalnya tes kemampuan melihat masalah (dilakukan oleh 

Mangsi Coffee), atau tes tertulis.  

   10    9  
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Pendidikan/Pelatihan  

Setelah lulus seleksi penerimaan, seorang calon karyawan sebaiknya 

diberi pendidikan/pelatihan terkait dengan bidang pekerjaannya. 

Pendidikan/pelatihan calon karyawan dapat dilakukan dengan mengirim 

calon karyawan ke lembaga pelatihan tertentu, atau dilakukan dengan  cara 

magang di kedai kopi tempat mereka akan bekerja. 

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja 

Sebelum calon karyawan mulai bekerja secara resmi sebagai karyawan 

di kedai kopi, sebaiknya manajemen kedai kopi menyiapkan kontrak kerja 

agar hak dan kewajiban masing -masing pihak (pemilik/manajemen kedai 

kopi dan karyawan) dapat terjaga dengan baik. Kontrak Kerja/Perjanjian 

Kerja menurut Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 

perjanjian antara karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja 

dapat dibuat untuk waktu tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) 

atau untuk waktu tidak tertentu (Perjanjian Ke rja Waktu Tidak 

Tertentu/PKWTT). 

Penggajian 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima ten aga 

kerja berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya . Sistem 

penggajian di kedai kopi sebaiknya dapat menjamin bahwa gaji yang 

diterima karyawan sudah diperhitungkan dengan baik dan sesuai peratu ran 

yang berlaku, sehingga pihak pengusaha, karyawan, dan pemerintah tidak 

ada yang dirugikan. Komponen gaji yang dapat diberikan kepada karyawan 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gaji pokok 

Minimal berdasarkan UMP (Upah Minimum Pro vinsi) 

atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 
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Apabila kondisi keuangan kedai kopi memungkinkan memberi 

tambahan, maka dapat diberikan tunjangan: 

 

 

 

 

Uang Makan/Uang T ranspor/Akomodasi 

Diberikan kepada karyawan yang masuk kerja, besarnya disesuaikan 

dengan kemampuan perusahaan dan standar harga makanan yang berlaku di 

daerah tersebut. Uang transpor diberikan berdasarkan jumlah hari masuk 

kerja dengan tarif per hari sesuai dengan kemampuan  keuangan perusahaan. 

Pengusaha kedai kopi dapat memberikan fasilitas akomodasi bagi 

karyawannya yang berasal dari luar kota, dengan menyediakan tempat 

tinggal bagi karyawan tersebut.  

Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Prestasi  

Tunjangan jabatan diberikan kep ada karyawan yang memiliki jabatan 

atau tanggung jawab tertentu, sedangkan tunjangan prestasi diberikan 

kepada karyawan yang bekerja sangat baik dan melebihi target sehingga 

perlu diberi penghargaan.  

Bonus 

Bonus merupakan imbalan berbentuk uang atau hal la in yang diberikan 

kepada karyawan sebagai apresiasi kinerja da n prestasi. Bonus dapat berupa 

bonus tahunan yang diberikan pada akhir tahun dalam bentuk tunjangan 

akhir tahun atau diberikan pada hari besar keagamaan  dalam bentuk 

tunjangan hari raya. Bonus dapat diberikan kepada karyawan sesuai 

kemampuan usaha kedai kopi. Kedai kopi dapat merencanakan sejak awal 

dengan mencadangkan dana bonus setiap bulan , sehingga kondisi keuangan 

tidak akan terbebani pada bulan pemberian bonus tersebut.  

Uang Makan/Uang 

Transpor/ 

Akomodasi 

 

Tunjangan Jabatan 

dan Tunjangan 

Prestasi 

 

Bonus 
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Pembinaan dan Pengembangan 

Pada usaha kedai kopi, pembinaan karyawan biasanya dilakukan oleh 

pemilik kedai kopi dengan cara mengedukasi dan melatih karyawannya. 

Edukasi yang diberikan adalah edukasi mengenai jenis -jenis kopi, aroma 

kopi, dan cita rasa kopi.  Pembinaan karyawan perlu dilakukan secara 

periodik. Pembinaan tersebut dilakukan baik untuk meningkatkan 

keterampilan maupun mental karyawan. Adapun bentuk pembinaan tersebut 

dapat berupa pendidikan, pelatihan ataupun kegiatan yang lainnya.  

Pembinaan karyawan dapat dilakukan oleh pihak internal dan pihak 

eksternal. 

 

 

 

 

 

 

Contoh pembinaan dan pengembangan yang bisa diikuti oleh karyawan kedai kopi  

• Pelatihan diberikan oleh institusi swasta/ instansi pemerintah, misalnya 
peningkatan kompetensi barista oleh BEKRAF 

• Jenis pelatihan: penyuluhan keamanan pangan, higienitas, dan sanitasi; Cara 
Produksi Pangan yang Baik (CPPB); pengendalian proses untuk mengatasi 
bahaya.  

Pihak Eksternal 

• Pelatihan diberikan oleh pemilik kedai/rekan sejawat 

• Pelatihan yang diberikan tentang: pemilihan biji kopi, penyeduhan, dan 
penyajian kopi. 

Pihak Internal 

  11 
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Promosi 

Promosi merupakan perpindahan seorang karyawan dari suatu jabatan 

ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih 

tinggi. Promosi dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan 

yang memiliki prestasi yang baik.  Pada kedai kopi, promosi dapat diberikan 

misalnya kepada seorang karyawan yang berstatus waiter  menjadi barista. 

Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

karyawan karena beberapa alasan, sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, antara lain:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perusahaan pailit; 

• Karyawan meninggal dunia; 

• Karyawan memasuki usia pensiun;  

• Karyawan mengundurkan diri; 

• Karyawan tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena sakit 
berkepanjangan atau mengalami cacat akibat kecelakaan 
kerja. 

Atau dengan alasan karyawan telah melakukan kesalahan berat, antara 
lain sebagai berikut:  
- Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan; 
- Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; 
- Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;  
- Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan.  
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MANAJEMEN PRODUKSI 

anajemen produksi adalah salah satu cabang manajemen yang 

kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah 

kegunaan suatu barang dan jasa. Manajemen produksi kedai kopi dalam 

buku ini meliputi  proses giling, proses seduh dan  penyajian kopi ke 

konsumen. Walaupun sebuah kedai kopi pada umumnya tidak melakukan 

pengolahan pasca panen dan sangrai biji kopi ( roasting), pada perkembangan 

menuju gelombang keempat kopi (dimana kopi tidak hanya enak tapi juga 

“filosofis”) proses pengolahan pasca panen tersebut sebaiknya diketahui 

secara baik oleh penyeduh dan penyaji kopi.  

Beberapa pengetahuan yang sebaiknya diketahui oleh pengusaha kedai 

kopi sebelum membuka usaha kedai kopi, antara lain adalah  proses panen 

dan proses pengolahan biji kopi pasca panen  

Proses Panen Kopi  

Buah kopi dipanen dengan cara memetik buah yang telah masak secara 

manual. Ukuran kematangan buah ditandai dengan perubahan warna kulit 

buah dari warna hijau tua ketika masih muda, menjadi berwarna kuning 

ketika setengah masak, dan berwarna merah ketika masak penuh/matang 

sempurna, dan menjadi kehitam -hitaman setelah terlalu masak (over ripe). 

Biji kopi kualitas baik berasal dari buah kopi yang dipanen dalam keadaan 

masak penuh, dimana buah kopi berwarna merah pada semua bagian sisinya. 

Oleh para petani kopi disebut dengan kopi “panen petik merah ”  (red cherry). 

Buah kopi yang masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta 

mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis.  

Proses pengolahan biji kopi pasca panen  

Proses pasca panen biji kopi penting diketahui oleh penyeduh kopi agar 

bisa menceriterakan perjalanan panjang secangkir kopi yang disajikan 

kepada konsumen. Bagaimanapun cita rasa akhir kopi sangat dipengaruhi 

oleh proses pasca panen.  

M 
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Terdapat beberapa macam proses pengolahan biji kopi. Setiap proses 

pengolahan kopi mensyaratkan pemanen an kopi dengan petik tangan buah 

masak atau petik merah agar dapat menghasilkan cita rasa seduhan kop i 

yang baik. Berikut adalah beberapa metode penanganan pasca panen kopi : 

1. Proses Kering/Natural: merupakan proses yang paling sederhana yang 

meliputi: petik merah   penjemuran pengupasan green beans. 

Proses natural akan memberikan hasil akhir keasaman yang rendah dan 

karakter manis pada biji kopi akan bertambah. Kelemahan proses ini 

adalah tidak dilakukan penyortiran melalui proses 

perambangan/perendaman sehingga biji -biji muda dan kopong tidak 

tersortir yang mengakibatkan cacat biji pada proses sangrai.  

2. Proses Basah/Washed: merupakan proses yang paling banyak dilakukan 

oleh prosesor kopi. Dalam proses ini, daging dan kulit kopi dibersihkan 

sejak dini sehingga elemen-elemen yang terkandung di dalamnya tidak 

memengaruhi cita rasa kopi. Proses ini diawali dengan proses 

perendaman untuk menyortir buah kopi yang kopong. Terdapat dua 

macam proses basah/washed, yaitu: 

a. Semi Washed  yang meliputi petik merah   pengupasan kulit merah   

fermentasi kering   penjemuran   pengupasan kulit cangkang 

green beans. 

b. Fully Washed  yang meliputi petik merah   pengupasan kulit merah   

fermentasi basah   penjemuran   pengupasan kulit cangkang 

green beans. 

Proses ini menghasilkan kopi dengan det ail karakter origin yang mampu 

menunjukkan kejelasan cita rasa kopi dengan keasaman yang tinggi. 

Karena melalui proses perendaman, maka proses ini menghasilkan biji 

kopi dengan tingkat kecacatan yang rendah.  

3. Proses Madu/Honey: merupakan proses pasca panen yang dipilih oleh 

prosesor dan penyeduh kopi specialty. Jika dilakukan dengan baik, proses 
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ini dapat mempertahankan karakter dasar kopi dan dapat menambah 

karakter manis biji kopi. Proses madu meliputi petik merah   

pengupasan kulit merah   penjemuran   pengupasan kulit cangkang 

green beans. 

Jenis Kopi 

Calon pengusaha kedai kopi 

sebaiknya mengetahui tentang 

jenis-jenis kopi. Secara umum, 

terdapat dua jenis kopi yang 

banyak dikonsumsi masyarakat  

yaitu Arabika dan Robusta. 

Arabika merupakan jenis kopi 

yang dikonsumsi 70% peminum 

kopi di  

dunia yang memiliki kadar kafein lebih rendah, memiliki rasa l ebih lembut 

dan aromatik. Kopi Robusta harganya lebih rendah , memiliki rasa lebih 

pahit, dan mengandung kafein 50% lebih banyak dari A rabika. 

Uji Cita Rasa Kopi/ Coffee Cupping 

Sebelum dipasarkan ke 

kedai-kedai kopi, biji kopi 

perlu diuji cita rasanya 

untuk mengetahui 

karakter rasa kopi. Proses 

cupping dilakukan oleh 

para profesional yang 

akan menetapkan 

konsistensi karakteristik 

dari kopi sebelum 

catatannya ditulis secara resmi. Sebagai contoh, sejak awal kopi Gayo 

   12 

Proses Cupping di Blackjava Coffee Jogja  

 13 
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mempunyai catatan delightful bitter  dengan aroma kuat dan tingkat 

keasaman  rendah. Jika suatu ketika kopi Gayo tersebut diseduh namun tidak 

memiliki ciri-ciri seperti pada catatan tersebut, maka kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam proses penyeduhan maupun proses penyangraiannya. 

Sangrai/Roasting  

Sebelum di-roasting biji kopi disortir 

terlebih dahulu. Setelah penyortiran, 

biji kopi dibagi menjadi 3  jenis yaitu 

kopi specialty , kopi premium, dan 

kopi komersial. Kopi specialty  

merupakan biji kopi yang paling 

bagus karena tidak ada cacat sama 

sekali.  Dalam roasting  kopi,  green 

beans  atau biji kopi mentah akan 

dimasukkan ke dalam mesin roasting . 

 

Setelah itu kopi akan berubah warna, dari hijau, kuning, kuning 

kecoklatan, coklat muda, coklat tua, coklat kehitaman, sampai terakhir 

manjadi hitam. Aromanya pun akan berubah pada setiap menit proses 

roasting  kopi. Pada umumnya roaster dan kedai kopi melakukan penyangraian 

pada level light roast dan medium roast untuk kopi single origin  dan untuk blend 

coffee penyangraian dilakukan pada level dark roast. Selama melakukan 

proses sangrai, biji kopi harus mencapai tahap 1s t  crack  untuk tipe 

panggangan light roast.  Untuk tipe medium roast  biji kopi harus mencapai 

tahap city roast, city, full city, full city + 2 n d  crack. Untuk tipe panggangan dark 

roast, biji kopi harus mencapai tahap full city  + 2n d  crack. Di Indonesia, jasa 

roasting  dibayar pada kisaran Rp30.000,00 - Rp35.000,00 Perkilogram. 
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Kopi yang sudah di ro asting  
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Bahan Baku 

Dalam buku ini pembahasan tentang bahan baku dibatasi pada bahan 

baku minuman kopi. Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal buku ini, 

bahan baku kedai kopi adalah kopi sangrai ( roasted bean), baik single origin  

maupun house blend dari jenis Robusta atau Arabika, atau campuran dari 

keduanya.  

Kedai kopi baru biasanya mendapatkan bahan baku berdasarkan 

informasi dari kedai kopi yang menjadi rujukannya. Misalnya, di kota  Solo 

sebagian besar kedai kopi membeli bahan baku kopi dari kedai kopi Serius 

sebagai kedai kopi terlengkap di Solo; di Denpasar bahan baku kopi dapat 

dibeli di Mangsi Coffee; di Makassar bahan baku kopi dapat dibeli di 

Mahkota Coffee atau di Kopi Api.  

 

Bahan baku kopi  
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Proses Produksi 

Proses produksi pada kedai kopi pada buku ini meliputi proses 

penggilingan dan  penyeduhan.  

Penggilingan kopi ( grinding) 

Kesegaran kopi sangat berpengaruh pada kualitas minuman kopi yang 

dihasilkan. Biji kopi akan menurun kualitasnya secara drastis sekitar 10 hari 

setelah disangrai. Selain itu kopi juga akan kehilangan sebagian besar 

elemen rasa dan aromanya beberapa detik setelah digiling. Hal ini menjadi 

alasan bahwa semua kedai kopi menggiling kopinya hanya sesaat sebelum 

diseduh agar kopi selalu fresh. Pada saat kopi digiling, tingkat kehalusannya 

harus disesuaikan dengan metode penyeduhan yang akan dipakai. Berikut 

adalah tingkat tekstur gilingan kopi dari yang paling kasar hingga halus:  

 
  

Coarse  

Kasar, ukurannya serupa dengan ukuran garam dapur 
kasar. Pada tingkat kehalusan level ini biasanya 
digunakan untuk Plunger Pot, French Press, Percolator, 
Vietnam Drip. 

Medium 

Ukurannya seperti pasir pantai dengan kerikil-kerikil 
kecil. Untuk ukuran medium, biasa digunakan pada 
metode kopi tetes atau Drip Methode  kecuali Vietnam 
Drip 

Fine  

Seperti pasir halus, garam, atau gula. Tingkatan 
ukuran ini digunakan pada mesin espresso. Ukuran 
bubuk kopi ini juga ideal untuk jenis penyajian kopi 
tubruk. 
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Penyeduhan (Brewing) 

Terdapat beberapa metode penyeduhan kopi yaitu:  

Metode Tubruk 

Metode tubruk dilakukan dengan secara 

langsung menubrukkan kopi dengan air 

panas. Metode ini merupakan metode 

konvensional dari Indonesia yang banyak 

dilakukan di rumah dan di kedai kopi 

tradisional. Pada metode ini biji kopi yang 

digiling kemudian langsung diseduh dengan 

air panas dengan suhu 90  . Namun, ada juga 

kedai kopi  yang membuat kopi t rubuk dengan 

cara merebus kopi.  

Metode Manual Brewing (seduh manual) 

 

V60  

 

Vietnam drip  

Dalam metode seduh kopi manual ada 3 teknik yang diterapkan, yaitu:  

a) Teknik Imersi  dan Tekanan 

Alat seduh dalam teknik imersi dan tekanan yaitu French Press, Rok  

Presso, Aeropress , dan Mokapot  

b) Teknik Perkolasi dan Infusi  

Perkolasi adalah cara penyeduhan yang dilakukan dengan 

mengalirkan air ke kopi melalui saringan tertentu. Kekuatan yang 
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berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya 

larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler, dan 

daya geseran (friksi), alat yang digunakan  adalah Vietnam drip, V60, 

Chemex, Cloth Drip, Ibrik/Cezve/Turkish  

c) Teknik Dekoksi  

Dekoksi  adalah ekstraksi dengan pelarutan air pada temperatur 90   

selama 30 menit, alat yang digunakan adalah Syphon 

Penyeduhan Espresso Based (menggunakan mesin Espresso)  

Penyeduhan dengan menggunakan mesin 

uap listrik (biasa disebut dengan mesin 

espresso), dilakukan dengan cara mengekstraksi 

biji kopi yang sudah digiling dengan 

menyemburkan air panas di bawah tekanan 

tinggi, sehingga menghasilkan minuman 

Espresso  yang memiliki krim pada 

permukaannya.  

Ditinjau dari lamanya proses ekstra ksi, maka minuman espresso  murni 

dibagi menjadi 3 (tiga)  yaitu Espresso,  Ristretto, dan  Doppio. Espresso 

dihasilkan dari ekstraksi kurang lebih 25 detik, Ristretto  kurang dari 20 detik, 

dan Doppio  diekstraksi dengan double shot espresso  sehingga menghasilkan 

espresso  berukuran 60 ml (kurang lebih 2 kali volume espresso).  

Berikut ini diberikan standar perbandingan kopi dengan air untuk 

membuat espresso  menurut SCAA: 
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Nama 

Minuman
Berat Kopi Volume Air Rasio Karakter Rasa

Ristretto 7 gram 20 ml

Double 

Ristretto
14 gram 40 ml

Espresso 7 gram 35 ml

Doppio 14 gram 60 ml

Lungo 7 gram 60 ml 1:08
Lebih encer dan pahit. Kafein 

paling banyak.

1:03
Paling kental dan rasa lebih jelas. 

Kafein paling sedikit.

1:05
Kental dan pekat, sedikit lebih 

pahit.

 

S u m b e r :  h t t p : //k op i d e w a . c om /c e r i t a - k o p i / r i st r e t t o - e sp r e ss o - l u n g o /  

Espresso  campuran terdiri atas beberapa jenis, antara lain Americano, Cafè 

Macchiato , Cappuccino , Cafè Latte , Caffè Affogato ,  dan Caffè Mocha. Jenis espresso  

campuran lainnya bisa berkembang di setiap kedai kopi karena barista  biasanya 

mempunyai menu unik hasil kreasi sendiri yang tidak terdapat di kedai lain . 

Tempat Produksi 

Meja Seduh/Bar  

Di meja seduh ini, barista  menyajikan 

kopi dengan cara mengolah biji kopi 

yang sudah di roasting  menjadi satu 

cangkir kopi dengan metode seduh 

sesuai keinginan konsumen. Meja 

seduh biasanya terletak di depan 

agar konsumen bisa melihat 

langsung cara menyeduh kopi dan 

bisa berkomunikasi dengan barista.         
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Dapur/Kitchen  

Dapur biasanya dirancang sebagai tempat untuk membuat makanan 

pendamping kopi. Dapur di kedai kopi berada di bagian belakang. 

Biasanya pemilik kedai kopi mendesain sendiri layout dapurnya.  

Menu Kedai Kopi 

Menu adalah sebuah daftar makanan atau minuman yang telah 

dilengkapi dengan harga masing-masing, yang disediakan dan ditampilkan 

untuk menarik pelanggan serta memberikan nilai terhadap sejumlah uang 

terhadap makanan atau minuman yang ditawarkan.  Menu yang disajikan di 

kedai kopi sangat bervariasi, tergantung pada target market dari kedai kopi.  

Namun demikian, pada umumnya menu kedai kopi terdiri atas menu 

minuman dan menu makanan. 

Menu Minuman 

Menu minuman utama di kedai kopi adalah 

kopi, baik kopi yang diseduh secara manual 

(manual brewing) maupun menggunakan mesin 

(espresso).Menu minuman lainnya dapat 

bervariasi, misalnya teh, jeruk, red  velvet, green 

tea  dan menu 

lainnya sesuai 

dengan selera  

konsumen kedai 

kopi. 

Menu minuman pendamping ini biasanya disediakan untuk 

mengantisipasi permintaan konsumen yang belum bisa/tidak 

bisa minum kopi.  Dengan disediakan menu tersebut, maka 

konsumen yang datang diharapkan lebih banyak.  
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Menu Makanan 

Menu makanan di kedai kopi pada umumnya 
merupakan makanan yang pengolahannya 
mudah, misalnya roti bakar, mi,  spageti, nasi 
goreng, kentang goreng, atau makanan cepat 
saji lainnya. 

 

 

 

 

Peralatan  Produksi Usaha Kedai Kopi  

Daftar nama peralatan produksi usaha kedai  kopi  

Peralatan memproduksi kopi di kedai kopi bisa dibagi menjadi 2, yaitu:  

a. Manual brewing 

Peralatan manual tidak menggunakan peralatan elektronik, misalnya:  

Grinder  manual dan alat penyeduh manual.  

b. Mesin kopi otomatis (mesin espresso) 

Tabel berikut merinci peralatan produksi kedai kopi  

 

Peralatan Produksi Kedai Kopi 

No. Nama Alat Jenis Fungsi 

1.  Grinder 

 Stepand Steppless  

 Blade Grinder  

 Flat Burr Grinder  

 Conical Burr Grinder  

 Hand Grinder  

Menghaluskan/menghancurkan 

biji kopi 

2.  French Press   Alat seduh manual 

3.  Pour Over 

 Metal 

 Plastik 

 Kaca 

Alat bantu menyeduh kopi  

4.  Chemex  Alat seduh manual 
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No. Nama Alat Jenis Fungsi 

5.  Kalita Wave  Alat seduh manual 

6.  Vietnam Drip   Alat seduh manual 

7.  Aeropress  Alat seduh manual 

8.  Moka Pot  Alat seduh manual 

9.  Syphon  Alat seduh manual 

10.  Kettle  
Untuk menuangkan air saat 

menyeduh 

11.  Thermometer  Alat untuk mengukur suhu air  

12.  Spoon  
Alat untuk cupping 

 

13.  Filter 

 Paper Filter  

 Metal Filter  

 Able Kone  

 Able Disk  

 Sock Cloth Filter  

Alat bantu untuk menyeduh 

kopi 

14.  Scale  
Untuk menimbang atau 

mengetahui berat biji kopi  

15.  Tamper  
Memadatkan biji kopi yang 

telah dihaluskan 

16.  
Mesin 

Espresso  
 Untuk membuat kopi pekat  

17.  Portafilter   

Sebagai tempat kopi dimana 

air bertekanan 7-9 bar akan 

melewati alat ini untuk 

menghasilkan espresso  

Sumber: Data diolah dari DKT Pengumpulan Data Penyusunan Buku 

Panduan Pendirian Usaha Kedai Kopi (Tahun 2017)  
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Peralatan di kedai kopi  

 

 
Pour Over 

Bagi pelaku usaha pemula dengan modal terbatas, alat yang digunakan 

tidak harus baru. Peralatan untuk kedai kopi bisa diperoleh dari barang -

barang second namun dengan kualitas bagus. Barang  tersebut bisa 

didapatkan melalui toko peralatan kopi, baik secara langsung maupun toko 

online resmi. 
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Tata cara perawatan alat produksi  

Agar peralatan pembuatan kopi selalu higienis, maka peralatan 

produksi kopi harus selalu dijaga kebersihannya.  Setiap selesai melakukan 

proses, misalnya penyeduhan kopi, semua peralatan harus segera 

dibersihkan dan dikeringkan dengan serbet yang bersih dan kering.  

 

Perawatan alat seduh agar tetap bersih  

Pemanfaatan Limbah 

Limbah dari kedai kopi yang paling banyak adalah ampas kopi dan 

paper seduh. Dalam satu hari limbah ampas kopi bisa mencapai 2 kilogram.  

Limbah berupa ampas kopi bisa digunakan untuk pupuk kompos da n masker 

wajah. 

1. Sebagai Pestisida Alami 

Ampas kopi yang sudah dicampur dengan tanah terbukti bisa 

menghalangi masuknya hama (misalnya siput) masuk ke area kebun. 

Selain itu, ampas kopi yang sudah dicampur dengan tanah juga bisa 

mengurangi jumlah semut yang kadang -kadang memakan bibit  tanaman. 

2. Sebagai Masker Wajah 

Memakai masker ampas kopi dipercaya dapat menghaluskan dan 

melembabkan wajah.  
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MANAJEMEN PEMASARAN 

egiatan pemasaran mencakup perumusan jenis produk yang dijual; 

perhitungan berapa banyak produk yang dibutuhkan konsumen; 

bagaimana cara menjual produk; seberapa tinggi harga yang seharusnya 

ditetapkan; bagaimana cara promosi; dan bagaimana mengatasi persa ingan. 

Agar dapat mengetahui semua nya, seorang pengusaha harus melakukan 

riset pasar sebelum membuka usaha. Riset pasar dapat dilakukan secara 

sederhana sesuai kemampuan pengusaha, sehingga d apat diketahui dan 

diprediksi apa kebutuhan pasar, berapa harga y ang dapat dijangkau oleh 

konsumen, siapa dan bagaimana kekuatan pesaing. Dengan mengetahui hal-

hal tersebut, pelaku usaha pemula dapat merencanakan strategi  pemasaran 

yang akan dilakukan. 

Segmen Pasar 

Usaha kedai kopi di Indonesia telah berkembang dan saat ini banyak 

sekali kedai kopi yang tumbuh di tengah masyarakat.  Penentuan segmen 

pasar kedai kopi dilakukan ketika pemilik usaha mendirikan kedai kopi.  

Konsep yang tertuang di kedai kopi biasanya disesuaikan dengan minat 

konsumen. Apabila pemilik kedai kopi ingin membidik pasar masyarakat 

menengah ke bawah maka konsep yang dihadirkan bisa berbentuk 

kedai/warung atau cangkrukan sederhana.  Namun, apabila pasar yang 

dibidik adalah masyarakat menengah ke atas maka konsep yang dihadirkan 

bisa berbentuk café. 

Dengan menentukan segmen pasar yang jelas, maka kedai kopi akan 

didirikan dengan konsep bisnis yang jelas dan sesuai dengan konsumen yang 

ditargetkan. Pemilik sebaiknya menciptakan konsep kedai kopi yang 

berbeda dari pesaingnya mulai dari pemilihan furnitur, warna, pencahayaan, 

dan suasana. Misalnya, jika sebuah kedai kopi menentukan mahasiswa 

sebagai segmen pasarnya, maka kedai kopi dapat menghadirkan buku -buku 

bacaan di kedainya, menyediakan ruang b aca atau ruang diskusi dengan 

fasilitas wifi. Jika kedai kopi lainnya menentukan seniman sebagai segmen 
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pasarnya, maka kedai kopi yang disiapkan juga bernuansa lingkungan 

seniman, misalnya menghadirkan ruang diskusi dengan gemericik air.  

Positioning and Branding  

Positioning  usaha kedai kopi harus dibuat semenarik mungkin sehingga 

memberi kesan bahwa kedai kopi yang didirikan berbeda dibanding kan 

dengan kedai kopi lainnya. Pemilik harus mampu menentukan merek yang 

melekat di hati konsumen sehingga mereka akan  menjadi pelanggan setia, 

yaitu pelanggan yang tidak mempertimbangkan mer ek lain ketika akan 

meminum kopi.  

Branding  menjadi hal yang penting dalam sebuah bisnis.  Salah satu cara 

menciptakan brand  adalah dengan menonjolkan kreativitas yang diusung 

oleh pengusaha kedai kopi sehingga membedakan kopi yang diproduksi  

dengan kopi lainnya. Branding dapat berupa merek dagang, bangunan serta  

interior  yang unik, penyajian yang berbeda, dan sebagainya . Oleh karena 

melakukan branding  itu tidak mudah, pemilik kedai kopi harus kreatif dan 

mengoptimalkan berbagai media yang ada, misalnya media sosial, radio, 

majalah, koran, billboard,  dan media lainnya. Selain itu, memanfaatkan 

momen secara insidental juga dapat menjadi branding, misalnya pada hari 

minggu terakhir setiap bulan kedai kopi menggratiskan kopi yang disedu h 

sendiri oleh konsumen, dan momen -momen lainnya yang menarik.  

  

Branding  kedai khas kopi Bali  Merek dengan singkatan yang unik  
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Promosi dan Strategi Pemasaran  

Promosi dan strategi pemasaran sangat memengaruhi tingkat 

penjualan suatu produk. Semakin berkembangnya teknologi, semakin 

banyak pula cara mempromosikan produk baik di dunia nyata maupun di 

dunia maya. Promosi kedai kopi banyak dilakukan melalui media sosial.  

Media sosial merupakan alat yang sangat ampuh untuk memasarkan produk 

karena sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan teknologi. Selain 

itu, promosi dapat dilakukan dengan membuat brosur atau leaflet, branding  

(melalui kemasan/produk/logo/papan nama/momen -momen yang unik) , dan 

memasang spanduk dengan iz in di tempat-tempat strategis.  

Strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh kedai kopi agar da pat 

mencapai omzet besar dirinci sebagai berikut.  

1. Utamakan Kualitas Produk.  

Usahakan kopi yang disajikan di kedai kopi memiliki cita rasa dan 

aroma kopi yang dapat memuaskan konsumen.  

2. Posisikan Kedai Kopi sebagai Rumah Ketiga.  

Kedai kopi sebaiknya 

mampu menciptakan 

suasana sebagai                           

“rumah ketiga” bagi 

semua konsumen 

yang pergi dari rumah 

dan tempat kerja. 

Kedai kopi bukan 

sekedar tempat untuk 

membeli secangkir 

kopi, melainkan 

sebuah tempat 

berkumpul untuk bersosialisasi dan berdiskusi, terutama bagi para 

pelajar/mahasiswa dan para profesional muda. Pengalaman dan atmosfer 

yang unik dan menenangkan  dapat menjadi konsep bisnis yang sangat kuat, 

sehingga konsumen merasa sangat tertarik dan betah berada di kedai kopi.  
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3. Jaga Kepuasan Pelanggan.  

Konsumen harus bisa 

merasakan keunikan 

dalam pengalaman 

menikmati kopi sejak 

masuk ke dalam kedai 

kopi hingga tegukan kopi 

terakhir. Pengalaman 

yang unik akan memberi 

kesan mendalam sehingga 

ada harapan konsumen 

akan menjadi pelanggan 

setia. 

4. Lakukan Inovasi.  

Ciptakan ide kreatif dan inovatif untuk 

kedai kopi melalui berbagai cara, misalnya  

menambahkan pilihan produk, 

menciptakan suasana dan lingkungan yang 

unik, memberikan fasilitas dan layanan 

yang menarik dan sesuai kebutuhan 

konsumen. 

 

 

5. Pilih Lokasi Strategis .  

Pengusaha kedai kopi harus 

memilih lokasi yang strategis, 

lokasi yang mudah diakses, atau 

lokasi yang unik. Semua pilihan 

lokasi sebaiknya memiliki area 

parkir yang memadai agar 

konsumen dapat memarkir 

kendaraannya di tempat parkir 

yang nyaman dan aman. 
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6. Manfaatkan Media Sosial.  

Pemanfaatan media sosial  dapat 

meningkatkan hubungan dengan 

konsumen dan calon konsumen.  

Kedai kopi sebaiknya melakukan 

posting  setiap hari di akun-akun 

media sosial dan melakukan 

promosi dengan memperbanyak kuis 

berhadiah, voucher  kopi atau give  

away  lainnya secara rutin. 

 

 

7. Luncurkan Promosi untuk Momen atau Hari Tertentu.   

Meluncurkan promo diskon pada 

momen atau hari tertentu akan dapat 

meningkatkan awareness  konsumen 

terhadap kedai kopi. Ciptakan promo -

promo kreatif yang dapat memberi 

kesan kepada konsumen, misalnya 

dengan setiap akhir bulan 

menggratiskan harga kopi bagi 

penikmat kopi baru yang menyeduh 

kopi untuk dirinya sendiri.  

8. Buat Website.   

Website dapat memperkuat brand awareness  kedai kopi. Sebaiknya kedai 

kopi menyiapkan desain dan konten yang menarik, yang mampu 

mengedukasi masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat tentang kopi, 

secara tidak langsung akan didapatkan konsumen baru bagi kedai kopi.  
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PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN USAHA  

Pengendalian Mutu Kedai Kopi 

 

engendalian mutu di sebuah kedai kopi dilakukan tidak semata-mata 

hanya pada proses menyeduh saja, namun juga untuk mengetahui 

secara detail proses produksi dari hulu sampai hilir. Di era gelombang 

keempat (fourth wave coffee ) ini masyarakat mulai menyadari bahwa kopi 

berkualitas adalah kopi yang rasanya enak. Trademark Specialty Coffee 

Association of America (SCAA) bahkan menyebutkan “Because great coffee 

doesn’t just happen”. Jadi, proses produksi dari biji hingga menjadi secangkir 

harus terjamin mutunya. Hal ini tidak boleh lepas dari pengawasan pemilik 

kedai kopi. Adapun pengendalian mutu di kedai kopi meliputi tiga hal 

berikut. 

Standar d Operating Procedure (SOP) Penyeduhan Kopi 

Standard Operating Procedure  (SOP) berkaitan dengan prosedur yang 

dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para 

pekerja dengan biaya yang serendah -rendahnya. SOP dalam kedai kopi 

sendiri dilakukan pada hal-hal berikut.  

a. Kualitas biji kopi  

Kualitas biji kopi yang paling baik adalah kopi specialty. Kopi  specialty 

yang didapat dari “petik merah” yakni metode pencabutan buah kopi 

dari pohon dengan cara memetik satu persatu buah kopi yang sudah 

matang saja, yaitu berwarna merah.  

P 

 
SOURCING  ROASTING  BREWING 
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b. Kualitas air  

Air harus terbebas dari  tiga hal, yaitu ketidakmurnian, kandungan 

mineral yang tinggi, dan tingkat keasaman (pH) > 7  

c. Proporsi air dengan bubuk kopi  

Pada umumnya perbandingan kopi dengan air adalah 1:10 (1 gram 

bubuk kopi dengan 10  ml air)  

d. Penggilingan  

Tingkat kehalusan hasil giling biji kopi disesuaikan dengan metode 

seduh yang digunakan oleh barista.  

e. Suhu air  

Suhu air optimal untuk menyeduh kopi adalah 85   hingga 90  .  

f. Mesin  

Bila menggunakan mesin espresso, dianjurkan suhu pada boiler  adalah 

95   dengan tekanan air sebesar 9 bar. Hal ini untuk menghasilkan 

kualitas espresso  yang bagus dengan krim yang kental.  

Saat ini Specialty Coffee Association Of America  (SCAA) telah menerapkan 

beberapa standar. Standar tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi alat ukur yang terpercaya , karena ukuran tersebut dibuat oleh para 

ahli berdasarkan pengujian ilmiah. Dalam usaha kedai kopi, yang harus 

benar-benar dipahami adalah cara seduh kopi. Standar brewing selengkapnya 

dapat diakses melalui laman http://scaa.org/?page=resources&d=brewing -

best-practices. 

Standar d Operating Procedure  (SOP) Pembersihan Alat Seduh Kopi 

Setelah melakukan proses penyeduhan, langkah selanjutnya adalah 

membersihkan alat yang telah dipakai untu k menyeduh kopi. Membersihkan 

alat secara rutin akan membantu menjaga cita rasa kopi dan k ualitas produk 

yang dihasilkan. 

 

http://scaa.org/?page=resources&d=brewing-best-practices
http://scaa.org/?page=resources&d=brewing-best-practices
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Standar d Operating Procedure (SOP) Penyajian Kopi 

Penyajian kopi ke konsumen dimulai saat waiter  mendapatkan kopi dari 

meja bar hingga sampai ke meja konsumen. Hal -hal yang harus diperhatikan 

antara lain penampilan (kerapian seragam) dan sikap (keramahan dan cara 

berbicara kepada konsumen).  

Bagi pengusaha kedai kopi yang baru memulai usahanya, disarankan 

untuk membiasakan diri melakukan pengendalian mutu sebagaimana 

tersebut di atas, agar di kedai kopi nya terbangun budaya mutu yang baik . 

Dengan selalu menjaga mutu maka dapat dijamin keberlangsungan dan 

perkembangan usaha kedai kopi  tersebut. 

Penilaian Tingkat Kepuasan Konsumen  

Tingkat kepuasan konsumen dapat diketahui dengan memberikan  

Guest Comment atau melalui angket yang diberikan kepada pelanggan setelah 

menikmati kopi dan sajian lain di kedai kopi. Angket bisa dibagikan setiap 

bulan kepada pelanggan dengan kisi-kisi sebagai berikut:  

1) Kualitas produk minuman 

2) Kualitas produk makanan 

3) Kualitas pelayanan tamu 

4) Interior furniture  
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Pengembangan Usaha Kedai kopi  

1. Pengembangan Produk  

 

2. Pengembangan Promosi di Media Sosial.  

 

 

Sosial media memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Media sosial adalah salah satu alat promosi gratis. Melalui media sosial ini, 

pelaku usaha dapat memamerkan produknya melalui foto maupun video.  

Pengembangan 
produk untuk menarik 

perhatian konsumen 

 

Pengembangan 
dimulai dengan 

membuat minuman 
kopi dalam kemasan 

Membuat kopi house 
blend  racikan sendiri 

40 

41 

39 



 

63 

 

3. Pengembangan Kegiatan Pemasaran Terpadu.  

  
4 2  4 3  

  
4 4  4 5  

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesetiaan konsumen dan 

memasarkan produk secara lebih luas.  Kegiatan pemasaran terpadu dapat 

berupa:  

a. Penyelenggaraan lomba, misal nya lomba menyeduh kopi secara 

manual  

b. Live music 

c. Give away (membagikan voucher)  

d. Nonton bareng  

e. Charity (kegiatan amal)  

4. Jejaring Mitra  

Mitra sangatlah diperlukan bagi keberlanjutan usaha, namun saat 

melakukan kerjasama dengan mitra dianjurkan untuk dibuat perjanjian 

(kontrak) sebelum kerjasama dimulai.  
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Kekayaan Intelektual 

ekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya 

yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra. Untuk dapat menciptakan karya -karya intelektual tersebut diperlukan 

pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Hasil karya tersebut memiliki 

nilai investasi ekonomi yang perlu dilindungi. Merek kedai kopi Excelso 

misalnya, memiliki nilai ekonomi yang sang at tinggi karena merek tersebut 

digunakan sebagai tanda pengenal, sehingga dalam mempromosikan hasil 

produksi cukup dengan menyebutkan mereknya saja. Perlindungan terhadap 

KI akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup pemilik KI. Selain 

itu, perlindungan terhadap KI akan mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan dan/atau memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Pengelolaan KI yang efektif dan 

efisien akan menciptakan kesadaran akan pentingnya KI sebaga i pemercepat 

laju pembangunan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.  

Pemerintah saat ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha 

yang ingin mendaftarkan H KI dengan membuka pendaftaran online. Dengan 

sistem pendaftaran  online, setiap pelaku usaha da pat mendaftar dimana saja 

dan kapan saja. Informasi lebih lanjut mengenai H KI dapat diperoleh dari 

aplikasi Biima yang bisa diakses melalui http://www.bekraf.go.id/unduh  

selain itu, informasi mengenai biaya dan  prosedur dapat juga diakses 

melalui http://laman.dgip.go.id/ 

Macam-macam Kekayaan Intelektual di Kedai Kopi 

Pendaftaran usaha sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia 

penting dilakukan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan produk yang 

diciptakan. Hak kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan oleh pelaku 

usaha kedai kopi meliputi indikasi geografis, rahasia dagang, merek, dan 

desain industri.  

K 

http://www.bekraf.go.id/unduh
http://laman.dgip.go.id/
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Indikasi Geografis  

Indikasi geografis  adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 

suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis 

termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor 

tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu p ada 

barang dan/atau produk yang dihasilkan. Misalnya, motif bersifat umum, 

tetapi cara pengerjaan warna atau benang yang berbeda. Hak atas indikasi 

geografis  adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang 

hak indikasi geografis yang terdaf tar, selama reputasi, kualitas, dan 

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi 

geografis tersebut masih ada.  

Untuk memperoleh pelindungan indikasi geografis, pemohon harus 

merupakan: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawa san geografis 

tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa: sumber 

daya alam; barang kerajinan tangan (tenun); atau hasil industri. (b) 

pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota.  

Jangka waktu perlindungan indikasi geografis adalah  selama 

terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar 
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diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi 

geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya dan/ atau dilanggarnya 

ketentuan tersebut di atas.  

Apabila pengusaha kriya tenun telah memiliki kekayaan intelektual 

baik berupa merek, desain industri, hak cipta dan indikasi geografis, 

kemudian selama perjalanan usahanya menghadapi kasus/ masalah dengan 

KI tersebut, sebaiknya pengusaha (1) melapor ke polisi, kemudian 

melampirkan bukti laporannya, dan (2) mengirim laporan ke BEKRAF, sebab 

BEKRAF memiliki satuan tugas anti pembajakan.  Contoh indikasi geografis 

pada kedai kopi yaitu:  

          

 

 

Cara mendaftarkan indikasi geografis 

 

 

• nama dan alamat pemohon 

• perwakilan 
diplomatik/konsultan HKI 

• nama indikasi geografis 

• jenis barang/produk 

• label inidkasi geografis 

Ajukan permohonan 
pendaftaran rangkap 4 dalam 

blangko yang disediakan 

 

Surat permohonan 

 Buku Persyaratan  
 Surat rekomendasi 

dari instansi yang 
berwenang tentang 
uraian peta wilayah  

 Nama masyarakat/  
lembaga yang 
diwakili  

 Surat kuasa khusus  
 Bukti pembayaran  
 Bukti Pengakuan atau 

sertifikat 
pendaftaran indikasi-
geografis apabila 
permohonan berasal 
dari  luar negeri  

Isi formulir 

La
m

p
ira

n
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Rahasia Dagang 

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna 

dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Raha sia 

Dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul 

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi 

metode produksi, metode pengolahan, metode penju alan, atau informasi 

lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan 

tidak diketahui oleh masyarakat umum.  

Di kedai kopi, rahasia dagang biasanya diberikan kepada kedai kopi yang 

mempunyai racikan kopi blend sehingga m enciptakan cita rasa yang baru. 

Informasi mengenai permohonan rahasia dagang  dapat dilihat pada laman 

berikut http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual. Apabila pengusaha 

kedai kopi telah memiliki kek ayaan intelektual baik berupa indikasi 

geografis, rahasia dagang,  merek, dan desain industri, kemudian selama 

perjalanan usahanya menghadapi kasus/ masalah dengan KI tersebut, 

sebaiknya pengusaha (1) melapor ke polisi, kemudian melampirkan bukti 

laporannya, dan (2) mengirim laporan ke BEKRAF, sebab BEKRAF memiliki 

satuan tugas anti pembajakan.  

 

Merek 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 

(dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau  kombinasi dari 

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa.  

 

 

http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual
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Macam Merek 

a. Merek dagang  adalah merek barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan barang -barang sejenis yang lain.  

b. Merek jasa  adalah merek jasa yang diperdagangkan oleh seseorang 

atau beberapa orang secara ber sama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lain.  

c. Merek kolektif  adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau 

jasa dengan karakteristik yang sama  dalam hal sifat, ciri umum, dan 

mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya.  

Hak atas merek diberikan oleh negara  kepada pemilik merek yang 

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya 

(UU RI No. 20 tahun 2016). Contoh merek pada kedai kopi  yaitu: 
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Cara mendaftarkan merek  

 

Desain Industri 

Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pol a tiga dimensi 

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, 

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri yang 

terkait dengan produk kedai kopi yaitu:  

  

 

 

 

• tanggal-bulan-tahun 
permohonan 

• identitas pemohon 

• identitas kuasa (jika 
dikuasakan) 

• klaim prioritas 

• tipe merek 

• merek yang dimohonkan 
(label merek) 

• nama atau deskripsi merek 

Ajukan permohonan 
pendaftaran rangkap 4 

dalam blangko yang 
disediakan 

 

Surat permohonan Isi formulir 

La
m

p
ira

n
 

• tiga lembar label 
merek 

• surat kuasa 
• surat pernyataan 

kepemilikan merek  
• bukti prioritas dan 

terjemahannya 
• salinan ketentuan 

penggunaan merek 
kolektif  

• bukti pembayaran 
biaya 
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Cara mendaftarkan desain industri  

 

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan secara online . 

Informasi tentang prosedur dan biaya pengajuan hak kekayaan intelektual 

dapat diakses di http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• tanggal, bulan, tahun 
permohonan 

• identitas pemohon 

• identitas pendesain 

• identitas kuasa (jika 
dikuasakan) 

• nama negara dan tanggal 
penerimaan permohonan 
pertama kali (diajukan 
dengan hak prioritas) 

Ajukan permohonan 
pendaftaran rangkap 3 dalam 

blangko yang disediakan 

 

Surat permohonan 

• contoh fisik atau foto 
dan uraian desain 
industri 

• surat kuasa (jika 
dikuasakan) 

• surat pernyataan 
kepemilikan desain 
industri 

• bukti pembayaran 
biaya 

Isi formulir 

La
m

p
ira

n
 

http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual
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PENUTUP  

Indonesia termasuk negara penghasil kopi dan pengekspor kopi 

terbesar di dunia, namun konsumsi kopi masyarakatnya  masih tergolong 

rendah. Buku ini disusun sebagai upaya pengembangan usaha kreatif kedai 

kopi yang secara tidak langsung dapat menjadi media edukasi dan promosi 

kopi Nusantara yang kaya rasa dan aroma. Usaha kedai kopi diharapkan  

dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia sehingga  bisa menjadi salah 

satu kekuatan ekonomi dan mengangkat nama kopi Indonesia di tingkat  

dunia.  

Penyusunan buku ini berdasarkan hasil studi literature  dan Diskusi 

Kelompok Terpumpun (DKT) yang melibatkan pakar dan pelaku bisnis, serta 

dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan usaha bidang ekonomi 

kreatif kedai kopi di beberapa wilayah di Indonesia.  Informasi tentang 

peluang usaha kedai kopi, perizinan yang diperlukan, masalah permodalan 

dan keuangan, masalah sumber daya manusia, produksi, pemasaran, 

pengendalian mutu dan hak atas kekayaan intelektual disajikan secara 

sederhana agar dapat membantu calon pelaku usaha kedai kopi memulai  

usaha. 

Buku Panduan Pendirian Usaha Kedai Kopi ini  diharapkan dapat 

menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat  yang akan membuka usaha kedai  

kopi dan mampu menjadi pedoman bagi pelaku usaha pemula kedai  kopi. 

Semoga kopi Nusantara dan kedai kopi Nusantara dapat berjaya di Indonesia 

dan di dunia.  

 

 

 

 

 

 



74 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adiakurnia, M.I. 2017. Suka Ngopi? Ini Cara Benar Membuat Kopi Tubruk . 
Diakses 21 September 2017. 
http://travel.kompas.com/read/2017/08/18/154605227/suka -ngopi-
ini-cara-benar-membuat-kopi-tubruk. 

Anomim. 2017. New Wave Coffee . Diakses 21 September 2017, 
https://www.keepers.co/next -wave-new-wave-coffee/ 

Anonim. 2015. Proses dan Tipe Roasting Kopi . Diakses 20 Agustus 2017. 
https://coffeeableindo.wordpress.com/2015/05/06/proses -dan-tipe-
roasting-kopi/ 

Anonim. 2015. Tipe Penggiling Kopi dan Tingkat Kehalusan Hasil Gilingan Kopi . 
Diakses 19 Juli 2017. 
https://coffeeable.wordpress.com/2015/04/29/tipe -penggiling-kopi-
dan-tingkat-kehalusan-hasil-gilingan-kopi/ 

Anonim. 2016. Apa Sebenarnya (Kopi) Single Origin itu?. Diakses 17 Juni 2017. 
https://majalah.ottencoffee.co.id/apa -sebenarnya-kopi-single-
origin-itu/ 

Anonim. 2016. Sejarah Kedai Kopi di Indonesia. Diakses 15 April 2017. 
https://kopimaniablog.wordpress.com/2016/09/01/sejarah -kedai-
kopi-di-indonesia/ 

Anonim. 2017. Home process. Diakses 17 Oktober 2017. http://cartel-
coffeelab.squarespace.com/#home -process 

Anonim. 2017. Make Coffee Better. Diakses 10 Agustus 2017. http://scaa.org/ 

Anonim. 2017. Selengkapnya Tentang Kopi Spesialti . Diakses 19 Juli 2017. 
https://majalah.ottencoffee.co.id/selengkapnya -tentang-kopi-
specialty/ 

Bank BRI. 2017. Syarat & Cara Mengajukan KUR BRI Terbaru 2017 . Diakses 2 
Desember 2017. http://www.bank-bri-bca-
mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html 

Basari, M Taufikul. 2017. Kopi Arabika Sumatera Lintong, Si Pendatang Baru  
Indikasi Geografis RI . Diakses 2 Desember 2017. 

http://travel.kompas.com/read/2017/08/18/154605227/suka-ngopi-ini-cara-benar-membuat-kopi-tubruk
http://travel.kompas.com/read/2017/08/18/154605227/suka-ngopi-ini-cara-benar-membuat-kopi-tubruk
https://www.keepers.co/next-wave-new-wave-coffee/
https://coffeeableindo.wordpress.com/2015/05/06/proses-dan-tipe-roasting-kopi/
https://coffeeableindo.wordpress.com/2015/05/06/proses-dan-tipe-roasting-kopi/
https://coffeeable.wordpress.com/2015/04/29/tipe-penggiling-kopi-dan-tingkat-kehalusan-hasil-gilingan-kopi/
https://coffeeable.wordpress.com/2015/04/29/tipe-penggiling-kopi-dan-tingkat-kehalusan-hasil-gilingan-kopi/
https://majalah.ottencoffee.co.id/apa-sebenarnya-kopi-single-origin-itu/
https://majalah.ottencoffee.co.id/apa-sebenarnya-kopi-single-origin-itu/
https://kopimaniablog.wordpress.com/2016/09/01/sejarah-kedai-kopi-di-indonesia/
https://kopimaniablog.wordpress.com/2016/09/01/sejarah-kedai-kopi-di-indonesia/
http://cartel-coffeelab.squarespace.com/#home-process
http://cartel-coffeelab.squarespace.com/#home-process
http://scaa.org/
https://majalah.ottencoffee.co.id/selengkapnya-tentang-kopi-specialty/
https://majalah.ottencoffee.co.id/selengkapnya-tentang-kopi-specialty/
http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html
http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html


 

75 

 

http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi -arabika-
sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri 

BPTP ACEH. 2016. Pengolahan Pasca Panen Kopi . Diakses 14 Juli 2017. 
http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info -
teknologi/664-pengolahan-pascapanen-kopi 

Coffeeland Indonesia. 2017. Strategi Pemasaran Bisnis Kedai Kopi . Diakses 24 
Oktober 2017. http://coffeeland.co.id/tips-strategi-pemasaran-
bisnis-kedai-kopi/ 

Dewa, R. 2016. Ristretto, Espresso, Lungo . Diakses tanggal 22 September 2017.  
http://kopidewa.com/cerita-kopi/ristretto-espresso-lungo/ 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia R.I. 2017. Diakses 27 Agustus 2017. www.dgip.go.id 

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2017. 30 Produk Perkebunan Indikasi 
Geografis. Diakses 2 Desember 2017. 
http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita -421-30-produk-perkebunan-
indikasi-geografis.html 

Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenada Media Grup.  

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Diakses 14 Agustus 2017. 
http://infopkbl.bumn.go.id/  

Kementerian Hukum dan Hak Asa si Manusia RI. 2017. Indikasi Geografis 
Terdaftar. Diakses 28 September 2017. 
http://ebook.dgip.go.id/indikasi -geografis/ 

Kopikina. 2017. Proses Pasca Panen Kopi dan Pengaruhnya Terhadap Cita Rasa . 
Diakses 14 Juli 2017. http://www.kopikina.id/blog/2017/02/proses -
pasca-panen-kopi-dan-pengaruhnya-terhadap-cita-
rasa#.WeGVZGi0OyI 

Masdakaty, Y. 2016. Apa itu Coffee Cupping? . Diakses 14 Agustus 2017 
https://majalah.ottencoffee.co.id/apa -itu-coffee-cupping/ 

http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi-arabika-sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri
http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697126/kopi-arabika-sumatera-lintong-si-pendatang-baru-indikasi-geografis-ri
http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/664-pengolahan-pascapanen-kopi
http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-teknologi/664-pengolahan-pascapanen-kopi
http://coffeeland.co.id/tips-strategi-pemasaran-bisnis-kedai-kopi/
http://coffeeland.co.id/tips-strategi-pemasaran-bisnis-kedai-kopi/
http://kopidewa.com/cerita-kopi/ristretto-espresso-lungo/
http://www.dgip.go.id/
http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html
http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-421-30-produk-perkebunan-indikasi-geografis.html
http://ebook.dgip.go.id/indikasi-geografis/
http://www.kopikina.id/blog/2017/02/proses-pasca-panen-kopi-dan-pengaruhnya-terhadap-cita-rasa#.WeGVZGi0OyI
http://www.kopikina.id/blog/2017/02/proses-pasca-panen-kopi-dan-pengaruhnya-terhadap-cita-rasa#.WeGVZGi0OyI
http://www.kopikina.id/blog/2017/02/proses-pasca-panen-kopi-dan-pengaruhnya-terhadap-cita-rasa#.WeGVZGi0OyI
https://majalah.ottencoffee.co.id/apa-itu-coffee-cupping/


76 

Masdakaty, Y. 2016. Jenis-Jenis (Variable Shot) Espresso. Diakses 22 September 
2017. https://majalah.ottencoffee.co.id/jenis -jenis-variabel-shot-
espresso-2/ 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 
Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. 
Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Nomor 481, 2017.  

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M -
DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan  Surat Izin Usaha 
Perdagangan. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M -
DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M -DAG/PER/9/2007 
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 
Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . 
Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 
46. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang 
Indikasi Geografis. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 115.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2005 Tentang 
Alih Teknologi Kekayaan Intelektua l serta Hasil Kegiatan Penelitian 
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 20.  

Pride, W.M., Hughes, R.J., Kapoor, J.R. 2014. Foundations of Business.  
Singapore:Cengage Learning Asia Pte. Ltd.  

Raymundus, R.R.W dan  Prasetyo, D. 2014. Orang Indonesia Makin Gemar 
Minum Kopi.  diakses 15 April 2017. 

https://majalah.ottencoffee.co.id/jenis-jenis-variabel-shot-espresso-2/
https://majalah.ottencoffee.co.id/jenis-jenis-variabel-shot-espresso-2/


 

77 

 

https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang -
indonesia-makin-gemar-minum-kopi 

Simanjuntak, T.N. 2016. Minuman Penghangat Badan Inilah Rahasia Meracik 
Kopi Tubruk Enak a la Ahli Kopi . Diakses 21 September 2017. 
https://food.detik.com/read/2016/01/22/140904/3124720/297/inilah -
rahasia-meracik-kopi-tubruk-enak-a-la-ahli-kopi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahu n 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 
dan Indikasi Geografis  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah  

Warna, C. 2014. Fourth Wave Coffee dan Pentingn ya Sample Roaster . Diakses 21 
September 2017. http://catur-warna.blogspot.co.id/2014/05/fourth -
wave-coffee-dan-pentingnya.html. 

Yuliandri, M.T. 2015. Evolusi Kedai Kopi. Diakses 15 April 2017. 
https://majalah.ottencoffee.co.id/evolusi -kedai-kopi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang-indonesia-makin-gemar-minum-kopi
https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang-indonesia-makin-gemar-minum-kopi
https://food.detik.com/read/2016/01/22/140904/3124720/297/inilah-rahasia-meracik-kopi-tubruk-enak-a-la-ahli-kopi
https://food.detik.com/read/2016/01/22/140904/3124720/297/inilah-rahasia-meracik-kopi-tubruk-enak-a-la-ahli-kopi
http://catur-warna.blogspot.co.id/2014/05/fourth-wave-coffee-dan-pentingnya.html
http://catur-warna.blogspot.co.id/2014/05/fourth-wave-coffee-dan-pentingnya.html
https://majalah.ottencoffee.co.id/evolusi-kedai-kopi/


78 

  



 

79 

 

DAFTAR SUMBER GAMBAR  

 

1. Lokasi usaha “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh Nur Rahmi 

A, 2017 

2. Instagram @wandekopigallery 

3. Instagram @koffiehood_id 

4. Instagram @kopiapicoffeemks 

5. Instagram @kopisawah 

6. Instagram @kethekoglengjogja 

7. Instagram @dipocoffee 

8. Contoh Biji Kopi di Kedai “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh 

Nur Rahmi A, 2017 

9. Instagram @kopisawah 

10. Instagram @kedaicampbrown 

11. http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/bekraf -kembali-

fasilitasi-sertifikasi-profesi-barista-di-jakarta 

12. http://bibitbunga.com/blog/perbedaan -kopi-arabika-dan-

robusta/ 

13. Instagram @blackjavacoffee 

14. Kopi roasting “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh Sasangka 

Adi, 2017 

15. Contoh Bahan Baku “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh Nur 

Rahmi A, 2017 

16. Tingkat tekstur gilingan biji kopi di kedai  “Ngopi Serius”, 

dokumentasi oleh Sasangka Adi, 2017  

17. Instagram @kopisawah 

18. Contoh V60 di kedai “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh Nur 

Rahmi A, 2017 

19. Instagram  @kethekoglengjogja 

20. Instagram @kopiapicoffeemks 

http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/bekraf-kembali-fasilitasi-sertifikasi-profesi-barista-di-jakarta
http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/bekraf-kembali-fasilitasi-sertifikasi-profesi-barista-di-jakarta
http://bibitbunga.com/blog/perbedaan-kopi-arabika-dan-robusta/
http://bibitbunga.com/blog/perbedaan-kopi-arabika-dan-robusta/


80 

21. Meja seduh di  “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh Nur Rahmi 

A, 2017 

22. Menu minuman di  “Kedai Camp Brown”, dokumentasi oleh 

Nur Rahmi A, 2017 

23. Instagram @wandekopigallery 

24. Menu minuman V60 di  “Ngopi Serius”, dokumentas i oleh 

Nur Rahmi A, 2017 

25. Menu makanan di  “Kedai Camp Brown”, dokumentasi oleh 

Nur Rahmi A, 2017 

26. Instagram @kethekoglengjogja 

27. Peralatan seduh kopi di kedai  “Ngopi Serius”, dokumentasi 

oleh Sasangka Adi, 2017 

28. Pour Over  di kedai  “Ngopi Serius”, dokumentasi oleh 

Sasangka Adi, 2017 

29. Tempat cuci peralatan di kedai  “Ngopi Serius”, dokumentasi 

oleh Nur Rahmi A, 2017 

30. https://foursquare.com/v/mangsi-coffee-fine-bali-

coffee/5280b171498ec9fa61205684/photos  

31. Instagram @konak.kopienak 

32. Instagram @wandekopigallery 

33. Instagram @dipocoffee 

34. Instagram @kopikrampoel 

35. Instagram @kethekoglengjogja 

36. Instagram @ngopiserius 

37. Instagram @kopisawah 

38. http://cartel-coffeelab.squarespace.com/#home-process 

39. Pengembangan usaha di kedai  “Ngopi Serius”, dokumentasi 

oleh Nur Rahmi A, 2017 

40. Instagram @kopiapicoffeemks 

41. Instagram @kethekoglengjogja 

42. Instagram @kedaicampbrown 

43. Instagram @filosolo 

https://foursquare.com/v/mangsi-coffee-fine-bali-coffee/5280b171498ec9fa61205684/photos
https://foursquare.com/v/mangsi-coffee-fine-bali-coffee/5280b171498ec9fa61205684/photos
http://cartel-coffeelab.squarespace.com/#home-process


 

81 

 

44. Instagram @ngopiserius 

45. Instagram @coffeetalksurabaya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



82 

  



 

83 

 

GLOSARIUM 

Acidity  : Tingkat keasaman 

Arabika : Kopi yang tumbuh di daerah di ketinggian 700 –1700 m dpl 

dengan suhu 16-20 °C, beriklim kering tiga bulan secara 

berturut-turut. Kopi ini sangat rentan terhadap serangan 

penyakit karat, terutama bila ditanam di daerah dengan 

elevasi kurang dari 700 m  

Barista : Sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat 

dan menyajikan kopi kepada pelanggan 

Billing system  : Sistem pembayaran pajak secara elektronik  

Blendcoffee  : Proses mengkombinasikan antara beberapa tipe biji kopi 

untuk menambah cita rasanya  

Branding  : Upaya membangun dan membesarkan merek produk atau 

jasa yang dijual 

Brewing  : Proses penyeduhan kopi setelah digiling  

Crack  : Bunyi letupan dari terpecahnya biji kopi yang sedang di 

roasting  

Cupping  : Proses pencicipan sehingga akan merasakan karakteristik -

karakteristik dasar dari kopi  

Ekstraksi : Ketika kopi bertemu dengan air, air tersebut mengambil 

aroma, rasa dan zat-zat lain yang dinikmati dalam sebuah 

cangkir kopi 

Espresso  : Minuman yang dihasilkan dengan mengekstraksi biji kopi 

yang sudah digiling dengan menyemburkan ai r panas di 

bawah tekanan tinggi  
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“Filosofis”  : Ada komunikasi antara petani kopi, roaster, barista, dan 

penikmat kopi sehingga dapat diketahui dan diceritakan 

dengan baik tentang asal kopi, proses panen, proses pasca 

panen, proses penggilingan, dan metode penyeduhan 

sehingga menghasilkan cita rasa tertentu 

Green bean  : Biji kopi mentah yang masih mentah  

Grinding  : Proses penggilingan biji kopi 

Higienis : Sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit  

Indikasi 

Geografis  

:  Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, 

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor 

alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor 

tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada 

barang yang dihasilkan 

Inovasi : Setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada 

atau pun diterbitkan sebelumnya 

Kafein : Alkaloid yang terdapat dalam biji kopi dan daun teh  

Kopong : Tidak berisi  

Layout  : Pengaturan tata letak/ desain sebuah bidang sehingga 

membentuk susunan artistik  

Omzet jualan : Jumlah hasil penjualan pada periode tertentu 

Passion  : Sesuatu yang disukai dan diminati  

Positioning  : Tindakan perusahaan untuk merancang produk 

sedemikian rupa agar dapat tercipta kesan tertentu 

diingatan konsumen 

Roasted bean  : Biji kopi yang sudah disangrai  
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Roaster  : Orang yang menyangrai biji kopi  

Roasting  : Proses penyangraian/penggorengan biji kopi  

Robusta : Kopi yang tumbuh di ketinggian 400 -700 m dpl, 

temperatur 21-24° C dengan bulan kering 3-4 bulan secara 

berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman 

Segmen pasar : Kelompok orang atau organisasi yag memiliki kesamaan 

karakteristik sehingga mereka memiliki kebutuhan 

produk atau jasa yang sama  

Single origin  : Kopi yang ditanam pada satu asal geografis  

Specialty : Biji kopi yang berkualitas nomor 1 (tidak pecah, tidak 

retak, tidak rusak) 

Takwim  : Tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan 

berakhir pada 31 Desember)  

Trademark  : Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha 

sebagai penanda identitas atas produk barang atau jasa 

yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk 

membedakan usaha maupun barang atau jasa yang 

dihasilkannya dari badan usaha lain  

Tubruk 

 

: Proses penyeduhan kopi secara sederhana tanpa 

menggunakan bantuan alat apapun  

Waiter  : Orang yang bekerja di restoran, bar, maupun kafe untuk 

melayani pengunjung yang datang  
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LAMPIRAN 

Bentuk  Badan Usaha 

Terdapat beberapa bentuk badan usaha (badan yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan) dengan perbedaan sebagai berikut:  

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban  

Perusahaan 

Perorangan 

Tidak ada 

formalitas 

pendirian. 

Pemilik mempunyai 

kewenangan penuh 

untuk menjalankan 

perusahaan.  

Pemilik memikul 

sendiri segala 

tanggung jawab. 

Utang usaha = utang 

pribadi. 

Persekutuan 

Perdata 

Tidak ada 

formalitas 

pendirian. 

Masing-masing 

pemilik dapat 

melakukan perikatan 

dengan pihak ketiga. 

Tanggung jawab atas 

perikatan dengan 

pihak ketiga 

ditanggung oleh 

pemilik yang 

melakukan perikatan 

tersebut. 

Firma 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

Firma, 

memerlukan 

akta 

1. Setiap anggota 

memberikan 

modal dalam 

bentuk uang, 

barang, dan/atau 

bukan uang dan 

bukan barang. 

2. Setiap anggota 

dapat melakukan 

perikatan dengan 

pihak ketiga 

(kecuali Anggaran 

Seluruh tanggung 

jawab ditanggung 

bersama secara 

tanggung renteng, 

kecuali tanggung 

jawab timbul sebagai 

akibat adanya 

anggota yang 

melakukan hal yang 

bukan merupakan 



 

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban  

otentik. Dasar mengatur 

adanya hal 

tertentu yang 

hanya dapat 

dilakukan anggota 

tertentu). 

kewenangannya. 

Commanditaire 

Vennontschap  

(CV) 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

CV, 

memerlukan 

akta 

otentik. 

1. Sekutu Pasif:  

 memberi 

modal; 

 tidak berhak 

bertindak 

atas nama 

CV.  

2. Sekutu Aktif: 

menjadi 

pengurus CV dan 

dengan demikian 

berhak bertindak 

atas nama CV. 

Tanggung jawab 

hanya ditanggung 

Sekutu Aktif, kecuali 

tanggung jawab 

timbul akibat Sekutu 

Pasif melakukan hal 

di luar 

kewenangannya. 

Peseroa

n Terbatas 

(PT) 

Terdapat 

formalitas 

atau 

prosedur 

khusus 

untuk 

mendirikan 

PT, 

memerlukan 

akta 

otentik. 

1. Direksi 

2. Dewan Komisaris 

3. Rapat Umum 

Pemegang Saham 

(RUPS) 

Masing-masing 

pihak atau organ 

memiliki hak dan 

tanggung jawabannya 

masing-masing 

sebagaimana diatur 

dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang 

1. Hak dan 

kewajiban PT 

terpisah dengan 

hak dan 

kewajiban pribadi 

pendiri, direksi, 

dewan komisaris, 

maupun 

pemegang saham. 

2. Suatu organ, 

misalnya seorang 

direktur, baru 

bertanggung 

jawab secara 

penuh sampai 



 

 

 

Bentuk 

Badan Usaha 
Pendirian 

Para Pihak, 

Kewajiban dan 

Kewenangan 

Pertanggungjawaban  

Perseroan Terbatas 

dan pengaturan lebih 

lanjut dalam 

Anggaran Dasar PT.  

dengan harta 

pribadinya 

apabila tanggung 

jawab timbul 

karena Ia 

bertindak di luar 

kewenangannya. 

 

Berikut penjelasan mengenai pendirian badan hukum PT, khususnya PT 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).  

PT adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan 

atau badan hukum) atau lebih yang mengikatkan diri dalam perjanjian, 

bersama-sama memberikan modal ditempatkan (yang terbagi dalam bentuk 

saham) untuk menjalankan kegiatan usaha, serta memenuhi persyaratan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Sebelum mencermati proses pendirian PT, perlu dipahami bahwa PT 

memiliki 3 (tiga) organ, yaitu: 

1. Direksi, yaitu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan 

PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar.  

2. Dewan Komisaris, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi.  

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris 

dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar.  

Selain 3 (tiga) organ di atas, istilah yang penting untuk dipahami adalah 

Anggaran Dasar, yaitu aturan main  PT yang setidaknya berisi:  



 

a. nama dan tempat kedudukan PT;  

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;  

c. jangka waktu berdirinya PT;  

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan  

nilai nominal setiap saham;  

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;  

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;  

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris;   

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.  

Tidak perlu khawatir akan banyaknya hal yang perlu diatur dalam 

Anggaran Dasar ataupun Akta Pendirian. Hal -hal tersebut sudah dikuasai 

oleh Notaris, sehingga pelaku usaha juga dapat meminta penjelasan dan 

panduan dari Notaris.  

Salah satu keunggulan PT dari bentuk usaha lainnya (Perusahaan 

Perorangan, Firma, atau CV) adalah adanya konsep pemisahan kekayaan 

antara kekayaan pribadi dengan kekayaan PT . Tanggung jawab pemegang 

saham (orang yang memberikan modal kepada PT) terbatas pa da jumlah 

modal yang diberikannya kepada PT. Pemegang saham PT tidak bertanggung 

jawab secara pribadi atas perikatan (perjanjian) yang dibuat atas nama PT 

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. 

Hal tersebut berarti, apab ila PT mengalami kerugian, maka harta pribadi 

pemegang saham tidak dapat diganggu gugat. Tentunya, konsep tersebut 

berlaku dengan catatan pemegang saham telah melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.  

Persyaratan Pendirian PT UMKM  

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (orang perseorangan atau badan hukum) 

atau lebih. 

2. Didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara Para Pendiri (akan 

dituangkan dalam Akta Pendirian).  

3. Para Pendiri memberikan modal yang terbagi dalam bentuk saham.  

4. Kegiatan usaha yang dilakukan PT tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.  



 

 

 

5. Kegiatan usaha dilakukan di lokasi yang tidak dilarang untuk 

penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Perlu dicermati bahwa di 

beberapa daerah, rumah tinggal tidak dapat dijadikan tempat usaha.  

 

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendirian PT 

adalah: 

1. Identitas Para Pendiri  

a. KTP dan NPWP (untuk orang perseorangan);  

b. Akta Pendirian, Surat Keputusan Pengesahan, NPWP Perusahaan, 

Anggaran Dasar beserta seluruh perubahannya (untuk badan 

hukum). 

2. Bukti setor modal (modal disetor). Dalam UU PT dikenal istilah modal 

dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal disetor adalah 

jumlah modal yang sudah disetorkan ke dalam rekening PT.  

 

Bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian sewa tempat usaha 

atau Surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan yang menyatakan 

bahwa tempat usaha memang boleh digunakan untuk kegiatan usaha 

tersebut. 

  



 

Tahapan Pendirian PT UMKM  

1. Pengajuan Nama PT 

Nama PT yang diajukan harus memenuhi persyaratan:  

a. ditulis dengan huruf latin;  

b. belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada 

pokoknya dengan nama PT lain;  

c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;  

d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga 

pemerintah, atau lembanga internasional, kecuali mendapat izin 

dari yang bersangkutan;  

e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian 

huruf yang tidak membentuk kata;  

f. tidak mempunyai arti sebagai Pe rseroan, badan hukum, atau 

persekutuan perdata;  

g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

sebagai Nama PT; dan 

h. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha PT, dalam 

hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan 

sebagai bagian dari Nama PT.  

Selain itu, pada praktiknya, nama PT UMKM harus menggunakan 

bahasa Indonesia.  

Tahapan dalam pengajuan nama PT adalah:  

a. Pengajuan nama PT disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri”) sebelum PT didirikan, 

yaitu melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan 

hukum secara elektronik atau melalui surat tercatat apabila di 

daerah tersebut belum ada jaringan elektronik tersebut.  

b. Menteri akan memberikan persetujuan atau penolakan (beserta 

alasan penolakan) atas pengajuan Nama PT. Persetujuan atau 

penolakan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Pemohon 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan 

diterima secara lengkap.  

c. Nama PT wajib dinyatakan dalam Akta Pendiri an dalam jangka 

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan Menteri atas pengajuan Nama PT, atau persetujuan 

Menteri akan batal demi hukum.  



 

 

 

2. Perolehan pengesahan badan hukum PT  

PT memperoleh status sebagai badan hukum pada tan ggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 

Perseroan. Setelah pengajuan nama PT, tahapan untuk memperoleh 

Keputusan Menteri tentang Pengesahan tersebut adalah:  

1. Membuat Akta Pendirian (yang berisi Anggaran Dasar dan 

keterangan-keterangan lain).  

2. Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta 

Pendirian ditandatangani, Para Pendiri bersama -sama atau diwakili 

oleh Notaris yang menerima kuasa dari Para Pendiri (“ Pemohon”) 

mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem 

administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri 

dengan mengisi format isian dan melengkapi dokumen pendukung. 

Apabila permohonan diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari 

setelah penandatanganan Akta Pendirian, Akta Pendirian m enjadi 

batal dan PT bubar.  

3. Menteri secara elektronik akan:  

a. menyatakan tidak keberatan atas permohonan secara 

elektronik tersebut, yaitu apabila format isian dan dokumen 

pendukung sesuai telah sesuai dengan peraturan perundang -

undangan; atau 

b. memberitahukan penolakan beserta alasannya.  

4. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

pernyataan Menteri tidak berkeberatan, Pemohon wajib 

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri 

dokumen pendukung. 

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari s etelah persyaratan telah 

dipenuhi secara lengkap, Menteri akan:  

a. menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum 

Perseroan yang ditandatangani secara elektronik, yaitu 

apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon; atau  

b. memberitahukan bahwa per syaratan jangka waktu dan 

kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, dan dengan 

demikian, pernyataan tidak berkeberatan gugur.  

 



 

Biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian PT UMKM disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2 017 tentang 

Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian PT UMKM, yaitu berdasarkan 

modal dasar PT UMKM: 

1. Untuk PT UMKM dengan modal dasar di bawah Rp25.000.000,00  

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan 

PT 
Rp300.000,00 

Biaya Akta Notaris Rp500.000,00 

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan 

Tambahan Berita Negara RI  
Rp200.000,00 

Total Biaya Jasa Hukum Notaris  Rp1.000.000,00 

 

2. Untuk PT UMKM dengan modal dasar Rp25.000.000,00 –  

Rp1.000.000.000,00 

Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan 

PT 
Rp600.000,00 

Biaya Akta Notaris Rp4.000.000,00 

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan 

Tambahan Berita Negara RI  
Rp400.000,00 

Total Biaya Jasa Hukum Notaris  Rp5.000.000,00 

  



 

 

 

Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha  

Panduan yang diuraikan dalam buku ini difokuskan bagi usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM), yaitu:  

Usaha Kekayaan Bersih (Tidak 

Termasuk Tanah dan 

Bangunan) 

Hasil Penjualan Tahunan  

Usaha 

Mikro 
paling banyak Rp50.000.000,00  

paling banyak 

Rp300.000.000 

Usaha Kecil  

lebih dari Rp50.000.000,00 

sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 

lebih dari 

Rp300.000.000,00 sampai 

dengan 

Rp2.500.000.000,00 

Usaha 

Menengah 

lebih dari Rp500.000.000,00 

sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 

lebih dari Rp 

2.500.000.000 sampai 

dengan 

Rp50.000.000.000,00 

Secara umum, terdapat 5 (lima) dokumen hukum dan izin yang harus 

dimiliki oleh suatu usaha yang termasuk UMKM, yaitu Nomor Pokok Wajib 

Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Domisili Usaha (“ SKDU”) atau Surat 

Keterangan Domisili Perusahaan (“ SKDP”), Surat Izin Usaha Perdagangan 

(“SIUP”), Tanda Daftar Perusahaan (“ TDP”), dan Izin Gangguan 

(Hinderodonantie  / “HO”). Selain itu, bagi usaha mikro dan kecil juga terdapat 

Izin Usaha Mikro dan Kecil (“ IUMK”). Usaha yang berbentuk perusahaan 

perorangan, Firma, CV, P T, maupun Koperasi wajib memiliki izin -izin 

tersebut. Dewasa ini sebenarnya Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk 

memangkas sejumlah izin bagi usaha kecil dan menengah, seperti HO, izin 

tempat usaha dan izin prinsip. Namun demikian, hal tersebut belum dap at 

terlaksana dan pada praktiknya di beberapa daerah,  pelaku usaha masih 

diwajibkan untuk memiliki sejumlah izin tersebut. Persyaratan dan proses 

pengurusan izin di tiap daerah dapat berbeda -beda.  



 

 

Dalam uraian berikut akan disebutkan persyaratan yang be rlaku di DKI 

Jakarta yang dapat menjadi gambaran besar bagi proses perizinan di daerah 

lain. Sebagai catatan, pendaftaran NPWP badan usaha dapat saja 

mempersyaratkan fotokopi dokumen izin padahal untuk pendaftaran izin 

tersebut juga membutuhkan NPWP badan usaha. Dalam kondisi tersebut, 

pengurusan dokumen dan izin seyogyanya dapat dilakukan secara 

bersamaan dengan meminta surat keterangan dari masing -masing instansi 

berwenang yang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen dan/atau 

izin tengah berjalan. Perm ohonan pendaftaran dokumen hukum dan izin 

badan usaha dilakukan oleh Pengurus, yaitu seseorang yang namanya 

tercantum dalam dokumen pendirian badan usaha. Apabila permohonan 

dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus (Pemohon bukanlah 

Pengurus), maka harus ada surat kuasa dari Pengurus kepada orang tersebut.  

1. NPWP 

Proses pembuatan NPWP dilakukan tanpa dipungut biaya, yaitu 

dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (“ KPP”) atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (“ KP2KP”), 

atau terlebih dahulu melalui www.pajak.go.id dan memilih menu e-reg  

(electronic registration). Yang perlu dilakukan adalah mengisi formulir 

pendaftaran NPWP serta menyerahkan:  

a. Fotokopi dokumen pendirian badan usah a beserta perubahannya;  

b. Fotokopi KTP salah satu Pengurus badan usaha;  

c. Fotokopi NPWP salah satu Pengurus badan usaha;  

d. Surat Kuasa bermeterai Rp6.000,00 apabila pendaftaran NPWP 

dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan Pengurus badan 

usaha; dan 

e. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau izin kegiatan yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau fotokopi Surat 

keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah 

sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.  

 

2. IUMK 

IUMK adalah tanda legalitas bagi seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

http://www.pajak.go.id/


 

 

 

hukum bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya. 

Pemberian IUMK dibebaskan atau diberi keringanan dengan tidak 

dikenakan biaya retribusi dan/atau pungutan l ainnya. 

IUMK diberikan oleh Camat yang mendapat delegasi dari 

Bupati/Walikota atau Lurah atau Kepala Desa (di wilayah tertentu). 

Menurut peraturan perundang-undangan, IUMK diberikan oleh Camat 

paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen 

pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen 

persyaratan belum lengkap, Camat membuat surat penolakan dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap 

diterima. 

Untuk memperoleh IUMK, Pemohon harus mengisi formulir d an 

membawa dokumen: 

a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;  

b. KTP; 

c. Kartu Keluarga; dan 

d. 2 lembar pas foto terbaru Pengurus berwarna ukuran 4x6 cm.  

3. SKDU atau SKDP 

Tahapan Permohonan:  

a. Mengisi Formulir Permohonan SKDU yang ada di Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (“PTSP”). Untuk PT, Formulir Permohonan dilengkapi 

dengan Surat Kuasa Pengurusan dan Surat Kuasa Penandatanganan 

apabila Direktur Utama meberi kuasa penandatanganan kepada 

Direktur;  

b. Membuat Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/Domisili 

Usaha/Badan Usaha sesuai dengan format yang ditentukan oleh PTSP 

BERMETERAI Rp6.000,00; 

 

c. Membawa dokumen pelengkap:  

1) Fotokopi KTP dan Paspor Pemohon (Pemohon adalah Pengurus 

atau orang lain yang menerima kuasa);  

2) Fotokopi penerima kuasa (apabila proses permohonan dilak ukan 

oleh orang yang menerima kuasa);  

3) Fotokopi NPWP Badan Usaha;  



 

4) Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Usaha beserta 

seluruh perubahannya, serta Surat Keputusan Pengesahan terkait;  

5) Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian sewa 

tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan 

tanah/bangunan digunakan serta KTP pemilik tanah/bangunan 

(apabila tempat kegiatan usaha adalah tempat yang disewa);  

6) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan  

7) Foto lokasi badan usaha.  

 

4. SIUP dan TDP 

SIUP adalah izin yang diterbitkan oleh Pejabat PTSP dan harus 

dimiliki badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha 

perdagangan. SIUP juga akan berguna untuk mempermudah pengajuan 

pinjaman dana dari Bank maupun lembaga keuangan lainnya, ataupun 

untuk ikut serta dalam program Corporate Social Responsibility  (“CSR”) atau 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“ PKBL”).  

Menurut peraturan perundang-undangan, SIUP dan TDP akan 

diterbitkan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dan 

dokumen pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila 

dokumen persyaratan belum lengkap, Pejabat Penerbit membuat surat 

penolakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan 

dokumen pelengkap diterima. SIUP tidak perlu diperpanjang.  

Permohonan diajukan oleh Pengurus, Penanggung Jawab 

Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit 

dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan TDP, dan ditanda 

tangani oleh Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan 

di atas meterai cukup. Untuk Peru sahaan Perdagangan berbentuk PT, 

formulir diajukan dengan melampirkan dokumen:  

a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;  

b. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);  

c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari 

Kemenkumham; 

d. Fotokopi KTP Penanggungjawab/Direktur Utama PT;  

e. Surat pernyataan dan pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;  

f. Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 

cm (2 lembar); dan 



 

 

 

g. Fotokopi NPWP. 

 

Dokumen yang harus dilengkapi untuk Perusahaan Perdagangan 

berbentuk koperasi, CV dan Firma, dan perorangan secara garis besar 

sama dengan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas.  

Jenis SIUP menurut modal dan kekayaan bersih seluruhnya di luar 

tanah dan gedung adalah:  

a. SIUP Mikro, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan P erdagangan Mikro 

b. SIUP Kecil, modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan 

Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan;  

c. SIUP Menengah, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai 

Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk 

tanah dan bangunan; dan 

d. SIUP Besar, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai lebih dari 

Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.  

 

5. HO 

Jenis usaha yang harus memperoleh HO dan persyaratan untuk 

memperoleh HO ditentukan dalam peraturan daerah masing-masing 

daerah. 

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan HO antara 

lain adalah: 

a. Fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya;  

b. Fotokopi KTP dan NPWP; 

c. Fotokopi Akta Pendirian;  

d. Fotokopi Tanda Pelunasan PBB;  

e. Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangg a atau masyarakat yang 

berdekatan; dan 

f. Daftar bahan baku penunjang;  

g. Fotokopi IMB/siteplan. 

 

 

 



 

Contoh Perjanjian Tertulis  

Kontrak atau perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk menjamin hak 

dan kewajiban para pihak. Perjanjian tertulis yang perlu dibuat adalah: 

1. Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien; dan  

2. Perjanjian Kerja antara Badan Usaha dengan Pekerja.  

 

Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien  setidak-tidaknya harus 

memuat: 

Hal Contoh 

1. Pembukaan   

Menyebutkan nama perjanjian dan 

tanggal diadakannya perjanjian.  

Perjanjian ........... ini (“ Perjanjian”) 

tertanggal [Tanggal] disepakati oleh 

dan antara: 

2. Identitas Para Pihak  

Menguraikan identitas pemberi 

jasa/kerja dan penerima 

jasa/pekerjaan  

Pertama-tama harus dilihat 

apakah klien merupakan orang 

perorangan atau mewakili suatu 

badan usaha. Apabila klien 

mewakili badan usaha, berarti 

pembayaran akan dilakukan oleh 

badan usaha dan dengan demikian 

harus jelas apakah klien yang 

datang memiliki kapasitas atau 

jabatan dalam badan usaha 

tersebut yang memang berwenang 

mewakili badan usahanya untuk 

membuat perjanjian dengan pihak 

lain. 

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau 

penerima jasa/kerja badan usaha:  

[Identitas Pemberi Jasa/pekerjaan ] 

untuk selanjutnya disebut (“ Pemberi 

Jasa/Kerja”)  

dan 

[Identitas Penerima Jasa/Pekerjaan ] 

untuk selanjutnya disebut (“ Penerima 

Jasa/Kerja”)  

Untuk selanjutnya Pemberi Jasa/Kerja 

dan Penerima Jasa /Kerja secara 

bersama-sama disebut sebagai “ Para 

Pihak”.  

 

 

 

 



 

 

 

[Nama Badan Usaha], suatu [Jenis 

Badan Usaha misalnya Perseroan 

Terbatas, CV, Firma atau Koperasi ] 

yang didirikan berdasarkan 

hukum Negara [Nama Negara], 

berkedudukan di [Alamat Badan 

Usaha], dalam hal ini diwakili oleh 

[Nama Individu], pemegang [Kartu 

Tanda Penduduk apabila WNI atau 

Paspor apabila WNA]  [Nomor KTP 

atau Paspor], dalam kapasitasnya 

sebagai [Jabatan] [Nama Badan 

Usaha] dan dengan demikian 

berwenang mewakili [Nama Badan 

Usaha] dalam perjanjian ini.  

 

Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau 

penerima jasa/kerja orang 

perorangan:  

[Nama Individu], pemegang [Kartu 

Tanda Penduduk apabila WNI atau 

Paspor apabila WNA]  [Nomor KTP 

atau Paspor], beralamat di [Alamat 

sesuai KTP atau Paspor ].  

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak  

 Hak dan kewajiban masing-

masing pihak harus disebutkan 

secara jelas berikut jangka 

waktunya. 

 Jangka waktu penyelesaian 

pekerjaan dapat dihitung satu 

persatu (per tahap) ataupun 

Pasal [Nomor Pasal]  

Pemberi Jasa/Kerja berkewajiban 

untuk: 

1) …  

2) …  

3) …  

untuk selanjutnya kewajiban-



 

secara keleseluruhan. 

 Jumlah dan waktu revisi yang 

dapat dimintakan oleh 

Penerima Jasa/Kerja juga harus 

diatur dengan jelas.  

 Dapat juga diperjanjikan bahwa 

pekerjaan akan dimulai setelah 

Penerima Jasa/Kerja membayar 

uang muka sejumlah Rp….  

 Para Pihak dapat mengatur 

mengenai pengenaan bunga 

ataupun denda dengan jumlah 

dan jangka waktu yang jelas.  

 Tata cara komunikasi Para Pihak 

seperti untuk pelaporan hasil 

tahap pekerjaan oleh Pemberi 

Jasa/Kerja, permintaan revisi 

oleh Penerima Jasa/Kerja, serta 

penyampaian hasil revisi oleh 

Pemberi Jasa/Kerja  harus 

duatur dengan jelas.  

 

kewajiban tersebut secara 

keseluruhan disebut sebagai 

“Jasa/Kerja”.  

 

Pasal [Nomor Pasal]  

1) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

melaporkan hasil jasa 

sebagaimana dirinci di bawah ini:  

a) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari]  

terhitung sejak tanggal 

penandatanganan 

Perjanjian. 

b) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari]  

terhitung sejak pekerjaan 

[nama pekerjaan b] dimulai.  

c) …dalam waktu [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari]  

terhitung sejak pekerjaan 

[nama pekerjaan c] dimulai.  

2) Penerima Jasa/Kerja berhak 

meminta revisi sebanyak  [jumlah 

revisi yang dapat dimintakan 

Penerima Jasa]  kali masing-masing 

untuk hasil jasa/kerja:  

a) …  

b) …  

c) …  

dengan ketentuan bahwa 

revisi untuk suatu tahap 

jasa/kerja (misalnya butir a) tidak 

dapat dimintakan kembali 

apabila Pemberi Jasa/Kerja 

tengah mengerjakan tahap jasa 



 

 

 

selanjutnya (misalnya butir b).  

3) Penerima Jasa/Kerja harus 

menyampaikan permintaan revisi 

selambat-lambatnya [jumlah hari] 

[hari kerja atau hari]  terhitung 

sejak Pemberi Jasa/Kerja 

melaporkan hasil jasa kepada 

Penerima Jasa/Kerja. Apabila 

tidak ada permintaan revisi 

dalam jangka waktu tersebut, 

maka Penerima Jasa/Kerja 

dianggap tidak memerlukan 

revisi.  

4) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

menyampaikan hasil revisi dalam 

[jumlah hari] [hari kerja atau hari]  

terhitung sejak Penerima Jasa 

/Kerja menyampaikan 

permintaan revisi kepada 

Pemberi Jasa/Kerja.  

5) Pemberi Jasa/Kerja wajib 

meneruskan jasa tahap 

selanjutnya (misalnya butir b) 

setelah Pemberi Jasa/Kerja 

menyampaikan hasil revisi 

terakhir suatu tahap jasa 

(misalnya butir a) kepada 

Penerima Jasa/Kerja atau apabila 

Penerima Jasa/Kerja tidak 

menyampaikan permintaan revisi 

sampai jangka waktu yang 

ditentukan, kecuali diperjanjikan 

bahwa dimulainya pemberian 

jasa bergantung pada suatu 

pembayaran dan pembayaran 

tersebut belum dilakukan o leh 

Penerima Jasa/Kerja.  



 

6) Pelaporan hasil tahap jasa oleh 

Pemberi Jasa/Kerja, permintaan 

revisi oleh Penerima Jasa,/Kerja 

serta penyampaian hasil revisi 

oleh Pemberi Jasa/kerja harus 

dilakukan melalui [email atau 

telefon atau surat tercatat atau 

pertemuan langsung]  yaitu [alamat 

email atau nomor telefon atau 

alamat untuk pengiriman surat 

sesuai dengan cara komunikasi yang 

disepakati]. 

Pasal [Nomor Pasal]  

1) Penerima Jasa/Kerja 

berkewajiban untuk membayar 

jasa/kerja yang diperjanjikan 

sejumlah dan pada waktu-

waktu yang disepakati Para 

Pihak. 

2) Apabila Penerima Jasa/Kerja 

terlambat melakukan 

pembayaran, Penerima Jasa 

dikenai denda senilai Rp… 

untuk setiap 5 (lima) hari kerja 

keterlambatan. 

4. Penjelasan tentang pemeliharaan 

atau jaminan harus secara detail  

karena pada bagian ini sering 

terjadi permasalahan, jadi perlu 

dijelaskan secara rinci berapa kali 

pemberi jasa/kerja melakukan 

pemeliharaan atau memberikan 

jaminan.  

 

5. Tata cara pembayaran. Pertama-

tama harus dijelaskan mengenai 

harga transaksi, yaitu harga untuk 

jasa/kerja yang akan diberikan 

oleh Pemberi Jasa/Kerja. Harga 

Pasal [Nomor Pasal]  

Para Pihak menyepakati bahwa harga 

Pekerjaan adalah senilai Rp.. (“ Harga 



 

 

 

dapat dihitung secara keseluruhan 

atau dirinci per tahap pemberian 

jasa/kerja. 

Apabila disepakati pembayaran 

secara bertahap, harus disebutkan 

dengan jelas tahapan-tahapan 

pembayaran. 

Jasa/Kerja”) dengan rincian jasa:  

1) … seharga Rp…  

2) … seharga Rp…  

3) … seharga Rp…  

Pasal [Nomor Pasal]  

Pembayaran dilakukan secara [tunai 

atau transfer]  ke .....  

6. Kerahasisaan informasi antara dua 

pihak 
 

7. Larangan-larangan dan penjelasan 

pembatalan Perjanjian.  
 

8. Lampiran-lampiran yang 

diperlukan,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 
 


