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ABSTRAK

Kopi, minuman gelap bercitarasa pahit yang banyak digemari kaum laki-
laki ini adalah komoditas utama yang akan menjadi central penelitian ini. Aktifitas
ngopi merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kebudayaan lokal di setiap
wilayah nusantara. Kehadiran kedai-kedai kopi modern semacam Starbucks, the
Coffee Bean, Excellso dll serta kopi-kopi industry (instant / sachet) yang
menjamur di Kota urban Surabaya turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat.
Peningkatan jumlah kedai kopi modern dan variasi kopi-kopi industry itu semakin
menenggelamkan citra kopi lokal dalam negeri. Kita mengenal brand dan merk
kopi tetapi asing dengan ‘kopi’ itu sendiri. Menjamurnya brand-brand kapital kopi
itu disadari atau tidak telah menyeragamkan selera dan kebudayaan ngopi di
banyak wilayah, utamanya penduduk urban di kota-kota besar. Pasukan Berani
Ngopi adalah komunitas yang menyuarakan perlawanan terhadap Kapitalisme
kopi yang dilakukan industri kopi sachet / instant dan kedai-kedai kopi modern
yang hanya berorientasi pada akumulasi kapital namun mengesampingkan
kesehatan konsumen dan kesejahteraan petani kopi serta stakeholder kopi lainnya.
Kehadiran brand dan merk dagang kopi-kopi itu telah membuat para penikmat
kopi kehilangan histori dan cerita disetiap cangkir kopi yang mereka teguk
sendiri. Hal ini karena masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengenal biji
kopi yang mereka nikmati dan tidak diijinkan untuk terlibat samasekali dalam
proses pembuatannya. Penelitian ini akan membahas perlawanan terselubug
Pasukan berani Ngopi dalam melawan Kapitalisme kopi. Penelitian ini bertujuan
membongkar realitas dibalik hadirnya kopi industry (sachet/ instant) dan kedai
kopi modern. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan
bantuan teori counter culture serta one dimension man. Sesuai teori yang



digunakan, penelitian ini akan dikupas menggunakan paradigma kritis. Adapun
informan yang berhasil dihubungi adalah 9 orang, terbagi menjadi 6 Informan
yang merupakan anggota Pasukan Berani Ngopi dan 3 orang non Pasukan Berani
Ngopi yang merupakan penikmat kopi.

Kata Kunci: Counter culture, Kapitalisme Kopi, Kedai Kopi Modern, Kopi

Industri

ABSTRACT

Coffee, a dark beverage of bitter flavor that much favored by these men is the
main commodity that will become the center of this research. Coffee activity is
one form of manifestation of local culture in every region of the archipelago. The
presence of modern coffee shops such as Starbucks, the Coffee Bean, Excellso etc
and the industry coffee (instant / sachet) that mushroomed in Surabaya urban city
also affect the lifestyle of the community. The increase in the number of modern
coffee shops and the variety of coffee-coffee industry is increasingly drowning
local coffee image in the country. We know brands and brands of coffee but are
foreign to the 'coffee' itself. The proliferation of coffee capital brands is realized
or not has uniform taste and culture of coffee in many areas, especially urban
residents in big cities. Brave Ngopi troops are communities voicing opposition to
coffee capitalism by the sachet / instant coffee industry and modern coffee shops
that are oriented only to capital accumulation but to the exclusion of consumer
health and the welfare of coffee farmers and other coffee stakeholders. The
presence of brands and trademarks of coffee has made coffee lovers lose their
history and stories in every cup of coffee they slam themselves. This is because
people are not given a chance to get to know the coffee beans they enjoy and are
not allowed to be involved in the process. This research will discuss the
opposition of the brave Peoples of Coffee in opposing coffee capitalism. This
study aims to unravel the reality behind the presence of coffee industry (sachet /
instant) and modern coffee shops. This research is a qualitative research using the
help of counter culture theory and one dimension man. In accordance with the
theory used, this study will be pared using a critical paradigm. The informant who
successfully contacted is 9 people, divided into 6 Informants who are members of
the Brave Tyrian troops and 3 non Brave Peoples Coffee who is a coffee
connoisseur.

Keywords: Counter culture, Coffee Capitalism, Modern Coffee Shop, Industrial
Coffee.





A. Pendahuluan

Komoditas Kopi hanya salah

satu objek yang digarap oleh para

kapitalis untuk meraup keuntungan

sebanyak-banyaknya. Memanfaatkan

banyaknya penyuka kopi, para

kapitalis itu berbondong-bondong

menyiapkan strategi untuk

memonopoli pasar kopi dan

menciptakan daya adiktif bagi

konsumen untuk terus menerus

mengkonsumsi produk-produk

mereka dengan daya tarik

fatamorgana yang mereka ada-

adakan sendiri.

Industrialisasi di era post

modern datang terlalu cepat dengan

segenggam janji-janji manis yang

mengandung pengekangan yang

sangat absurd, sehingga kita tidak

sempat menyadarinya. Alih-alih

dimudahkan kita justru diarahkan

untuk semakin menjadi

ketergantungan pada produk-produk

kapitalis itu. Kesadaran kita telah

dikoyak, diganti dengan kesadaran-

kesadaran semu yang mendadak

tergagap membedakan realitas asli

dan buatan. Para kapital kopi itu

telah membuat logika kita jungkir

balik dikontrol oleh merk dan brand

yang mereka konstruksi dalam iklan.

Tanpa sadar, kita telah kehilangan

diri sendiri, semakin kehilangan

pengetahuan tentang jati diri kita

sendiri.

Tipu daya kapitalis ini

semakin menenggelamkan citra kopi

lokal. Generasi kita banyak yang

tiba-tiba merasa asing dengan

potensi dan kekayaan alam yang

sesungguhya tak henti di lahirkan

tanah negerinya sendiri. Masyurnya

nama-nama brand dan ketidaktahuan

tentang ‘kopi’ itu sendiri adalah

bukti bahwa hegemoni telah terjadi.



Para petani kopi hanya jadi objek

mainan para tengkulak dan cukong-

cukong.

Kehadiran kedai kopi modern

dan kopi-kopi industry (sachet /

instat) merupakan dua contoh hasil

produksi para kapital kopi yang telah

memperdaya kita dalam beberapa

hal. Perasaaan tidak sedang

dieksploitir adalah bukti

keberhasilan penjajahan model baru

itu. Maka dari itu penulis

menghadirkan tulisan ini, sebagai

teman diskusi bagi para penikmat

kopi dan stakeholder dalam negeri

untuk bekerjasama mendiskusikan

masa depan nasib kopi ibu pertiwi.

Diantara banyak pihak yang telah

pelan-pelan berupaya meghidupkan

kembali kesadaran kritis ditengah-

tengah masyarakat, saya ingin ikut

terlibat dalam menghidupkan

semangat perlawanan itu. Penolakan

terhadap tipu daya dengan senatiasa

mengaktifkan kesadaran itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang melatarbelakangi

‘Komunitas Berani Ngopi’

melakukan Counter Culture terhadap

Kapitalisme Kopi.

2. Bagaimana Counter Culture yang

dilakukan Pasukan berani Ngopi

untuk Melawan Kapitalisme Kopi.

C. Kerangka Teori

Teori Counter Culture

Cikal bakal teori ini

merupakan turunan dari kajian

Cultural studies yang tidak luput dari

pengaruh Marxisme Kultural Inggris

yang dapat dilacak di Universitas

Birmingham. (Hasan.2011). Banyak

dunia kepenulisan yang membahas

mengenai suatu istilah yang

dinamakan counter culture. Dalam



hal ini, meskipun memiliki definisi

dalam bahasa, istilah counter culture

di Indonesia masih tetap ditulis

dalam Bahasa Inggris dalam

beberapa literatur. Bahasan

mengenai konsep ini memang

beragam, di mana banyak dari

literatur tersebut yang menjelaskan

mengenai counter culture dari

berbagai sudut pandang, topik, dan

latar belakang dalam menuliskannya.

Istilah ini untuk pertama kalinya

diusulkan oleh Milton Yinger dalam

Tinjauan Sosiologis mengenai

Masyarakat Amerika Serikat, yaitu

Contra Culture and Subculture di

tahun 1960. Dalam bukunya yang

berjudul Counter Culture yang

ditulis pada tahun 1982, John Milton

Yinger mendefinisikan suatu istilah

culture counter (di Indonesia juga

disebut dengan budaya tanding)

sebagai seperangkat norma dan nilai

dari sebuah kelompok yang secara

tajam bertentangan dengan norma

dan nilai dominan dalam masyarakat

dimana kelompok itu menjadi

bagiannya. Konsep ini memadukan

tiga bentuk protes, yakni

penentangan terhadap nilai dominan,

penentangan terhadap struktur

kekuasaan, serta penentangan

terhadap pola-pola komunikasi yang

terperangkap dalam nilai-nialai

dominan tersebut. Kekuasaan

dominan biasanya melahirkan

budaya “bisu”, budaya patuh, budaya

tunduk, dan bahkan budaya

ketakutan. Dengan demikian counter

culture biasanya mencoba bersuara

untuk menyampaikan gagasan

alternatif untuk menjelaskan

identitas, pikiran, gaya hidup, dan

cita-cita masyarakat yang dipilihnya

(Sachari.2007).



Budaya Tanding (Budaya

perlawanan) adalah produk dari

masyarakat untuk bereaksi terhadap

budaya dominan (Dominant Culture)

yang kadang juga disebut budaya

represif (Represife Culture). Cultural

Studies banyak mengkaji dominasi

‘teks-teks’ dan praktik budaya yang

terjadi dalam masyarakat kapitalis.

Kemudian ia melahirkan kritik

kebudayaan dan kritik ideologis

untuk menguak bagaimana produk-

produk dan praktik budaya membuat

kapitalisme bertahan. (Hasan. 2011)

Konsep ini juga memiliki

sebutan lain, yaitu contraculture

yang bermakna sama namun

biasanya digunakan untuk

menunjukkan suatu pertentangan

budaya dan ungkapan tertentu.

Selain itu, counter counter disebut

sebagai contra culture ketika

terdapat konflik di antara nilai-nilai

dan norma-norma yang berlaku

dalam suatu kelompok subculture

hingga dalam masyarakat yang lebih

luas lagi yang berarti bahwa counter

counter merupakan suatu kelompok

yang berbeda dari kebanyakan orang

yang masih memegang nilai-nilai

serta norma budaya yang mereka

yakini sejak lama yang berbeda pula

dengan konteks masyarakat yang

lebih luas dalam suatu wilayah

tertentu atau Negara. (Yinger.1982)

Teori One Dimension Man

Selain Yinger dan Roszak,

Herbert Marcuse turut serta dalam

menunjukkan fokusnya mengenai

counter culture. Guru besar filsafat

politik asal Jerman ini berpartisipasi

dalam menyuarakan kritik terhadap

masyarakat industri modern. Pada

awal tahun `60-an, masyarakat di

negara-negara Barat baru mulai



menyadari bahwa terdapat banyak

kepincangan yang muncul dari

adanya kemajuan teknologi modern

yang sangat cocok dalam

mendukung perkembangan

kapitalisme. Masyarakat mulai

menyadari bahwa ternyata

masyarakat industri modern

membawa serta bermacam-macam

masalah yang tidak mudah

dipecahkan dan merupakan ancaman

bagi masa depan kehidupan manusia

di dunia ini. Saat itulah muncul

berbagai gerakan yang melakukan

protes dan kritik. Oleh kelompok

“Kiri Baru” atau The New Left,

Marcuse dianggap sebagai seorang

“nabi” yang menyuarakan pendapat

mereka dengan mencanangkan

bahaya yang mengancam dunia dan

umat manusia. Namun ketika ia

menolak diadakannya gerakan-

gerakan yang anarkis, ia disingkirkan

oleh kelompok radikal karena

dianggap tidak konsisten dengan apa

yang diucapkannya. Bukunya, One

Dimensional Man merupakan salah

satu bukunya yang memuat pokok-

pokok kritiknya terhadap masyarakat

industri modern.

Menurutnya, masyarakat

industri modern adalah masyarakat

yang tidak sehat karena merupakan

masyarakat yang hanya berdimensi

satu di mana segala sesuatunya

hanya diarahkan pada satu tujuan,

yaitu keberlangsungan dan

peningkatan sistem yang telah ada,

yakni sistem kapitalisme. Selain itu,

masyarakat tersebut bersifat totaliter

(menyeluruh mengurusi segala-

galanya) dan represif (menindas;

menekan). Masyarakat cenderung

menyingkirkan dan menindas

dimensi-dimensi yang  lainnya.

Manusia-manusia yang hidup di



dalam masyarakat tersebut dibuat

menjadi pasif dan reseptif, di mana

mereka menerima saja apa yang ada,

tidak lagi menghendaki perubahan.

“Biarlah sistem ini jalan terus,

karena hidup seperti ini enak dan

menyenangkan”. Masyarakat industri

modern merupakan masyarakat yang

rasional dalam detail, tetapi irasional

dalam keseluruhan, Untuk keluar

dari keirasionalan masyarakat

industri modern tersebut di mana

dalam pandangan Marcuse

pembebasan hanya bisa datang dari

luar. Ia mengemukakan pokok-pokok

pemikirannya mengenai sebuah kelas

revolusioner yang dibayangkannya

menjadi suatu gerakan counter

culture yang digambarkannya

sebagai salah satu sumber

pembebasan manusia. Ia

membayangkan bahwa kelas

revolusioner merupakan segolongan

kecil dalam masyarakat, lebih-lebih

sebagai kelompok intelektual yang

masih “sehat” dan belum dibekukan

dalam sistem yang ada. Merekalah

yang seharusnya menyarakan

kebutuhan sebenarnya dari pihak

mayoritas.

Ia mengungkapkan bahwa

kesadaran akan ketidakbebasan

umumnya berasal dari macam-

macam gerakan pembebasan seperti

halnya pemberontakan mahasiswa di

Perancis dan Amerika Serikat,

pemberontakan orang-orang negro

yang tinggal di lorong-lorong

perkampungan Amerika Serikat,

revolusi kebudayaan di RRC, Front

Pembebasan nasional di Kuba dam

Vietnam yang kesemuanya

diarahkan pada berbagai

establishment yang dengan

sistemnya yang rapi dalam

melakukan represi. Gerakan-gerakan



tersebut yang mengungkapkan

adanya kesadaran akan

ketidakbebasan yang merupakan

syarat mutlak dalam memunculkan

kebutuhan akan pembebasan. Pada

awalnya, dari kelompok-kelompok

radikal itulah Marcuse berharap

terjadinya suatu perubahan kualitatif

atas keadaan masyarakat, yang

diharapkan mampu menggantikan

kelas revolusioner kaum buruh pada

era Marx yang dianggapnya belum

mampu mewujudkan suatu

perubahan. Marcuse berpendapat

bahwa dengan melihat moralitas,

pola budaya, pola berpikir, dan pola

kehidupan mereka pada umumnya

yang berbeda sekali dengan

masyarakat kebanyakan, bahkan

menentang apa yang sudah ada atau

apa yang lazimnya berlaku di

tengah-tengah kehidupan masyarakat

setempat, maka kiranya dapatlah

diharapkan dari gerakan-gerakan

tersebut akan muncul suatu

perubahan nilai-nilai yang mendasar

dan akan membawa bentuk

kehidupan yang sama sekali baru. Di

antara berbagai kelompok tersebut,

ia lebih menaruh perhatian pada

kekuatan pembebasan pada kekuatan

pembebasan dari pemberontakan

kaum muda khususnya para

mahasiswa yang sudah tersebar di

mana-mana baik di negara industri

yang sudah maju maupun berbagai

negara berkembang. Kekuatan

pembebasan mereka betul-betul

bersifat murni dengan sifat estetis di

dalamnya dari macam

pemberontakan mereka yang

merupakan ungkapan dorongan

naluriahnya akan kebebasan.

Kritik Marcuse merupakan isu

sentral yag juga menjadi kritik utama

Pasukan Berani Ngopi dalam



mempopulerkan kopi lokal. Produksi

kopi instan dan kedai kopi modern

betul-betul menjadikan mannusia

terpotong hanya menjadi satu

dimensi. Menikmati kopi di kedai

Starbucks di belahan bumi manapun

akan disuguhi design interior yang

seperti itu-itu saja. Tidak persis

sama, tetapi konsep interior tidak

pernah ada bedanya antar satu

wilayah ke wilayah yang lain.

Bgitupun juga dengan musik yang

diputar. Hal ini karena Starbucks

hanya memutar lagu / musik yang

dikirimkan dari pusat Starbucks di

Amerika Serikat. Bukankah hal ini

membunuh keragaman budaya lokal

masyarakat disetiap wilayah

tinggalnya. Menu yang ditawarkan

kopi sachet dan kedai-kedai kopi

brand internasional juga serupa.

Berbeda dengan kopi single origin

yang selalu menyuguhkan citarasa

yang berbeda di setiap biji kopi yang

dipilih, cara sangrai dan seduh yang

dilakukan. Para kapital kopi itu

memberikan pilihan cara menikmati

kopi yang mengarahkan masyarakat

kita menjadi masyarakat yang pasif

dan reseptif. Para kapital itu

menciptakan kita untuk menjadi

konsumen abadinya, ia membunuh

kemandiria kita untuk memproduksi

kopi secara mandiri di sepanjang

prosesnya. Mereka membunuh

kebanggan kita pada kopi yang kita

seruput, kita tidak bangga karena kita

tidak samasekali terlibat disepanjang

proses produksinya. Dengan cara

inilah kita dikendalikan.

Ketidakmampuan untuk mencipta /

membuat (menyeduh dalam hal ini)

menjadikan kita terus tergantung

pada para kapital ini. Namun hal

yang paling menyedihkan dari

kesemuanya adalah : kita



menikmatinya. Hal ini karena kita

dibuat tidak menyadari bahwa kita

sedang diperdaya.

D. Metode Penelitian

Fokus dan tujuan dari penelitian

ini adalah untuk memahami

bagaimana bentuk counter culture

yang dilakukan oleh pasukan Berani

Ngopi dalam melawan Kapitalisme

Kopi. Pertanyaan dalam studi ini

dapat ditemukan jawabannya melalui

paradigma kritis yang berupaya

untuk menjelaskan perlawanan

Pasukan Berani Ngopi dalam dalam

melawan para kapital yang telah

menyebarkan gaya hidup yang

mengakar kuat di tengah masyarakat

urba Surabaya. Teknik penentuan

informan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah semi snowball.

Karena peneliti sudah mendapatkan

gambaran umum dan mengenal

beberapa aktor didalam Pasukan

Berani Ngopi. Namun, peneliti juga

mewawancarai beberapa informan

yang belum peneliti kenal

sebelumnya berdasarkan

rekomendasi dari informan

sebelumnya. kriteria pemilihan

informan dalam penelitian kali ini

kurang lebih seperti yang tertera di

bawah ini :

 Informan Kunci : Founder

Pasukan Berani Ngopi (2

orang)

 Informan Subjek : Pecinta

Kopi maupun Barista yang

tergabung dalam Pasukan

Berani Ngopi

1. Merupakan Anggota

Pasukan Berani Ngopi

lama (Bergabung minimal

1 tahun sejak komunitas

didirikan)

2. Merupakan Anggota

Pasukan Berani Ngopi

baru (Bergabung minimal

2 tahun terakhir)

3. Anggota komunitas

berprofesi sebagai barista

4. Anggota komunitas

berprofesi non barista

5. Anggota komunitas

berprofesi sebagai petani

kopi

E. Hasil Penelitian

Para teoritikus madzhab Frankfurt

menuduh kapitalisme lanjut telah



bekerja secara kultural

melumpuhkan daya kritis masyarakat

lewat gaya hidup konsumeristis.

Gaya hidup konsumeristis mereka

tuduh telah mengintegrasikan gaya

hidup kelas pekerja dan borjuasi.

Kita menyaksikan bagaimana buruh

dan majikan bisa menikmati wahana

rekreasi yang sama (Dunia Fantasi,

Sinema 21, Sea World dan lain

sebagainya dalam Gahral Doni.

2006)

Budaya konsumerisme1 tidak dapat

dilepaskan dari iklan. Iklan

merupakan media yang selalu

disebar untuk menghegemoni isi

kepala masyarakat bahkan mampu

mengontrol selera masyarakat dalam

melakukan pemilihan-pemilihan

produk dalam memenuhi

kebutuhannya. Iklan merupakan

senjata ampuh para kapitalis yang

akan diperangi pleh Pasukan Berani

Ngopi. Merk dagang dan brand kopi-

kopi industri (sachet/ instant) dan

kedai kopi modern telah dikemas dan

didesain sedemikia rupa untuk terus

mengkonstruksikan ‘simbol dan

1 Dosen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara DR. Karlina Supelli menyatakan, saat ini
konsumerisme telah menjadi budaya dan
boomerang di lingkungan masyarakat Indonesia.

tanda’ terhadap pengaruh brand yang

mereka konsumsi. Penikmat kopi di

Surabaya lebih mengenali aneka

brand kopi industri dan kedai kopi

modern dibandingkan kopi itu

sendiri. Masyarakat kita dibutakan

tentang asal kopi (tempat kopi itu

tumbuh), jenis kopi, kekayaan

citarasa kopi yang selalu berbeda

disetiap cara seduh yang berbeda.

Masyarakat kita telah secara tidak

sadar diarahkan untuk

mengkonsumsi ‘simbol dan tanda’

ketimbang substansi dari produk

yang dikonsumsinya.

Ketika kini kita melihat

kedai-kedai kopi dari luar negeri,

seperti Starbucks, J.Co Donuts and

Coffee, Dome, Exellsa, Maxx Coffee,

The Coffee Bean – yang bahkan

menjadi tagline sebuah acara

bincang-bincang di salah satu stasiun

televisi swasta kita – di Indonesia,

khususnya di kota-kota besar seperti

Jakarta, Bandung dan Surabaya dan

umumnya ada di Pulau Jawa tampak

menjadi kisah tersendiri khususnya

mungkin bagi siapa pun yang dulu

pernah mengalami masa-masa

romantisme perkebunan kopi hasil

jajahan Belanda.  Kedai-kedai kopi



franchise tersebut sekarang menjadi

bagian dari gaya hidup dan mode

tersendiri bagi kaum yuppies dan

kalangan menengah ke atas, disaat

kita melihat di bagian lain kota ini

selain diwarai oleh kedai-kedai kopi

modern, brand-brand dan simbol

merk dagang kopi industri

(sachet/instan) juga memenuhi

warung-warung kopi disepanjang

jalan, di ujung kampung, di petigaan

dan seluruh warung kopi di

Surabaya.

F. Sebagaimana bisnis lain yang

menggunakan stategi gaya hidup,

kedai-kedai kopi dari luar negeri

yang membuka cabangnya di Jakarta

tersebut berusaha memperdagangkan

‘simbol’. Ada saatnya melalui

berbagai saluran, produk dijadikan

simbol, konsumen kemudian

mengkonsumsinya akhirnya simbol

menjadi produk yang dapat

direproduksi seterusnya sehingga

seperti menciptakan jaring simbolik

bahkan dari Seattle sampai ke

Jakarta. Maka di sini secangkir

cappuccino mungkin menjadi

perangkat simbol tertentu. Kopi tidak

sebatas berfungsi menjadi

penghilang kantuk, teman bergadang

nonton bola, atau sajian dalam

tahlilan, namun telah berubah

menjadi sebagai kode simbolik yang

digunakan sebagian kalangan

peminumnya untuk

mengkomunikasikan, mencitrakan,

mengaktualisasikan keberadaan

mereka dalam kelompok sosial.

Komodifikasi kopi tampaknya

berjalan beriringan dengan

komodifikasi gaya hidup.

G. Kesimpulan

Perlu kerja keras ekstra bagi pebisnis

yang serius mendalami bisnis kopi

lokal. Karena sifat bisnis ini tidak

mengikuti pasar tetapi juga merintis /

menciptakan pasar nya sendiri. Kopi-

kopi lokal kita memang tidak akan

pernah melakukan promosi sejenis

dua klasifikasi kopi lainnya

(memasang iklan di TV atau media

elektronik lainnya). Alasannya

sederhana, karena kopi-kopi lokal

tersebut tidak akan dipasarkan

dengan satu nama ‘branding’ yang



besar. Hal ini karena bisnis kopi

lokal tidak dimiliki oleh satu owner

yang sama layaknya para kapital

kopi industri dan kedai kopi modern.

Bisnis kopi lokal dijalankan oleh

banyak orang dengan banyak

identitas serta ciri khas masing-

masing yang mereka bangun sendiri.

Sistem pemasaran kopi lokal tidak

mengakumulasi kapital pada satu

titik, ia menghidupkan sistem

ekonomi tradisional kerakyatan.

Pemilik-pemilik kedai kopi lokal

baik yang tergabung dalam Pasukan

Berani Ngopi atau bukan, akan

saling bersaing. Tidak terjadi

monopoli seperti model kapitalistik

layaknya yang diterapkan di dalam

produksi kopi industri maupun kedai

kopi modern.

Jika kedai-kedai kopi lokal semakin

dikenal dan dikembangkan dengan

cara yang tepat, maka pangsa pasar

pun juga akan turut meluas.

Kesengsaraan petani bisa direduksi

dengan penigkatan pemasaran kopi

lokal. Hal ini harus dilakukan untuk

menjaga eksistensi petani kopi di

beberapa daerah. Jelas karena jika

petani terpelihara, maka varietas

kopi di beberapa daerah itu pun

dapat terus dipertahankan.

Alasan inilah yang mendasari

pentingya mempromosikan /

mengkampanyekan konsumsi kopi

lokal di kedai-kedai seduh manual.

Masyarakat memang harus

membayar kopi lebih mahal daripada

membeli kopi sachet, namun

dampaknya bisa sangat luar biasa.

Selain menjamin pertahanan

kesehatan akibat tidak lagi

mengkonsumsi miuman ‘rasa’ kopi

yang penuh essense tapi juga mampu

memberdayakan para petani kopi

lokal dan menghidupkan sendi-sendi



perekonomian informal dengan

model ekonomi tradisional

kerakyatan.

Lebih penting dari itu, konsumsi

kopi lokal adalah wujud keinshafan

kita untuk kembali pada produk

kebudayaan lokal dan pada identitas

jati diri sendiri. Bukti bahwa

kesadaran kita adalah otoritas yang

kendalinya secara penuh ada

ditangan kita sendiri. Tidak sedang

dipermainkan atau dipaksa-arahkan

pihak manapun.

Dengan konsumsi kopi lokal kita

juga akan mengulang romantisme

yang tersimpan dalam history setiap

kopi. Tidak hanya sekedar meminum

kopi tetapi menikmati kopi dengan

lebih menghargai cerita-cerita yang

terkandung dalam setiap tegukan

citarasa kopi. Kopi bukanlah varietas

asli dari Indonesia, tapi negeri ini

telah membuktikan diri bahwa

tanahnya bisa menjadi ibu yang telah

ramah menerima dan merawatnya

dengan sangat baik. Kopi telah

menjadi bagian dari sejarah

masyarakat kita, menemani banyak

episode kehidupan masyarakat kita.

Mengantarkan cerita untuk setiap

generasi.

Latar Belakang inilah menjawab

pertanyaan penelitian yang pertama

sekaligus mendasari Komunitas

Pasukan Berani Ngopi untuk tidak

menyerah mempromosikan kopi

lokal nusantara.

1. Sedangkan penjelasan yang

digunakan untuk menjawab

pertanyaan penelitian kedua akan

banyak melakukan pembahasan

seputar mekanisme dan cara-cara

yang ditempuh Pasukan Berani gopi

dalam melakukan counter culture.



Cara-cara yang ditempuh untuk

mengkampanyekan kopi lokal di

tengah kejayaan kopi idustri (sachet)

maupun kedai kopi modern pun

mulai dilancarkan. Beberapa

diantaranya adalah dengan

mengadakan aktifitas seduh bersama

di beberapa ranah publik sehingga

secara tidak langsung, proses edukasi

akan lebih sering terjadi.

Membangun link dan jejaring dengan

beberapa stakeholder terkait beserta

awak media akan sangat membantu

proses penyampaian pesan dan

kampanye. Membangun ciri khas

pada masing-masing kedai akan

membangun segmen pasar tersendiri

bagi setiap kedai, sehingga

konsumen akan terbagi. Dalam

artian, masing-masing kedai

memiliki segmen pasarnya masing-

masing sehingga masyarakat yang

teredukasi pun semakin luas, pemilik

kedai pun tidak akan terlalu berebut

kosumen.

Kopi selalu menyisakan cerita yang tidak

pernah sama. Jika di bab II telah dipaparkan

bahwa beberapa negara memiliki budaya

ngopi yang beragam mulai dari Buna Telu

yang diterapkan di Ethiopia sebagai tanah

kelahiran biji eksotis bernama kopi, juga

budaya Fika di Swedia, Merienda di

Amerika Latin dan Smoko di Selandia Baru.

Indonesia pun memiliki ritual khusus untuk

ngopi, ada Tradisi Pesta Penti di Bajawa

Flores, ada kopi sanger-kopi walik dan kopi

tarik di Aceh, ada Kopi Kawa Daun serta

kopi Talua di Sumatra Barat, Kopi Durian

Medan, Kopi Joss di Jogyakarta, serta kopi

tubruk yang menyeduh langsung dari biji

kopi tanpa digiling juga masih paling

banyak diterapkan di beberapa wilayah.

Diantara kesemuanya kebudayaan Ngopi

Kawa Daun dan Ngopi Tubruk adalah

produk budaya yang lahir dari para petani

kopi yang tidak bisa menikmati kopi yang



ditanamya sendiri dengan proses yang

seharusnya. Rasa ingin yang besar untuk

mengkonsumsi kopi melahirkan budaya-

budaya yag akhirnya tidak ditemukan di

belahan bumi yang lain.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas

penulis memberikan saran-saran

dengan harapan bisa menjadi bahan

renungan dan sekaligus menjadi

masukan kepada semua pihak yang

terkait. Beberapa diantaranya adalah

sebagai berikut:

 Berdasarkan kesimpulan dari

penelitian di atas, peneliti

menyarankan agar para penikmat

kopi mulai mempertimbangkan

aspek-aspek dibalik konsumsi kopi

industri (sachet), kedai kopi

modern dan kopi lokal, lalu

kemudian melakukan konsumsi

atas pertimbangan dan kesadaran

penuh.

 Peneliti juga berharap, Pemerintah

bisa lebih banyak hadir dalam

mengatur regulasi harga kopi lokal,

memproteksi petani kopi lokal

dengan tidak serta merta

melepaskan pemasaran kopi lokal

kedalam mekanisme pasar bebas.

Pemerintah sebaiknya turut hadir

dan ikut mendorong masyarakat

untuk menciptakan pasar bagi kopi

lokal.

 Peneliti juga berharap, Pemerintah

bisa lebih banyak hadir untuk

mendorong produksi serta

pemasaran kopi lokal baik untuk

pasar dalam negeri maupun luar

negeri.

 Pada kajian selanjutnya diharapkan

dapat meneliti lebih lanjut tentang

Gerakan Komunitas–komunitas



lain dalam melawan hegemoni

Kapitalisme atau globalisme terkait

kopi menggunakan teori lain

misalnya MC Donalisasi, Counter

Hegemony dan lain sebagainya.

 Kajian ini diharapkan dapat

dijadikan referensi yang mana juga

dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi untuk upaya penelitian

mengenai studi-studi counter

culture maupun studi terkait gaya

hidup ngopi selanjutnya.
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