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Penemuan Klon Kakao Tahan Hama
Penggerek Buah Kakao (PBK) di Indonesia

Agung Wahyu Susilo1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Keberadaan hama penggerek buah kakao (PBK) sudah diketahui lebih
dari satu abad lalu, namun belum ada bahan tanam kakao tahan PBK yang
dianjurkan sebagai komponen pengendalian PBK. Melalui proses eksplorasi dan
seleksi selama ±12 tahun akhirnya diperoleh 2 klon tahan PBK, yaitu KW 514 dan
KW 570 yang dirilis dengan nama ICCRI 07 dan Sulawesi 03. Penemuan klon
tahan PBK ini sebagai tonggak sejarah awal pengembangan bahan tanam kakao
tahan PBK di Indonesia.

erangan hama penggerek buah kakao
(PBK, Conopomorpha cramerella Snell)
menyebabkan kerugian hasil kakao yang
cukup besar di Indonesia dengan nilai

kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp3,69 triliun.
Kondisi ini apabila tidak segera diatasi akan menganggu
keberlanjutan produksi kakao nasional. Pada awal
tahun 1980-an telah direkomendasikan metode
rampasan buah untuk pengendalian PBK. Saat ini
telah disusun standar operasional pelaksanaan (SOP)
untuk pengendalian hama PBK secara terpadu,
yaitu pemangkasan tajuk untuk perbaikan aerasi
pertanaman, pemupukan, panen sering, sanitasi buah

terserang ditambah dengan aplikasi beberapa
komponen seperti semut hitam (Dolichoderus
thoraxicus), bioinsektisida/insektisida, dan penyarungan
buah. Meskipun demikian laju serangan PBK belum
terkendali secara maksimal sehingga kerugian akibat
PBK masih tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar
petani belum dapat menerapkan metode tersebut
secara terpadu. Berbagai kendala masih dihadapi
petani dalam penerapan metode pengendalian terpadu
tersebut, antara lain keterbatasan tenaga kerja dan
biaya pengendalian.

Meskipun masalah serangan PBK sudah
diketahui lebih dari satu abad lalu namun hingga

Buah dan biji kakao yang rusak akibat terserang PBK
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kini belum tersedia bahan tanam kakao tahan yang
direkomendasikan untuk pengendalian PBK.
Keberadaan bahan tanam tahan PBK merupakan
alternatif teknologi pengendalian yang peman-
faatannya dapat diintegrasikan secara terpadu
dengan komponen pengendalian lain. Pemanfaatan
bahan tanam tahan terbukti efektif dan bersifat
ramah lingkungan dalam pengendalian hama/
penyakit tanaman. Oleh karena itu penyediaan bahan
tanam kakao tahan PBK menjadi prioritas dalam
perakitan teknologi pengendalian PBK. Keberhasilan
pemanfaatan bahan tanam tahan PBK diharapkan
akan berdampak terhadap penurunan kehilangan
hasil dan mengurangi biaya pengendalian PBK.

Eksplorasi dan Seleksi
Strategi mendapatkan bahan tanam kakao

tahan PBK dilakukan melalui pendekatan eksplorasi
dan seleksi genotipe tahan di daerah endemik
serangan. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan

bahwa serangan PBK hanya terjadi di wilayah Asia-
Pasifik, khususnya Indonesia sehingga tidak mungkin
mendapatkan tanaman kakao tahan PBK melalui
introduksi dari luar kawasan tersebut. Adanya
keragaman genetik pada pertanaman kakao hibrida
yang cukup luas berpeluang mendapatkan genotipe
tahan PBK sebab rekombinasi genetik melalui
persilangan antar tetua klonal memungkinkan
terbentuknya genotipe tahan PBK. Pendekatan
seleksi ini telah berhasil diterapkan untuk
mendapatkan tanaman tahan penyakit VSD (vascu-
lar-streak dieback) di Papua Nugini.

Eksplorasi genotipe kakao tahan PBK dilakukan
di daerah sentra produksi kakao seperti wilayah
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa yang
telah dimulai sejak awal tahun 2000. Melalui kegiatan
eksplorasi di daerah endemik serangan diperoleh
klon-klon harapan tahan PBK yang selanjutnya
digunakan sebagai materi seleksi klon tahan PBK.
Selanjutnya proses pemuliaan ketahanan PBK
dilakukan melalui alur siklus seleksi berulang. Pada
tahap awal proses eksplorasi dan seleksi klon tahan
PBK telah diperoleh klon KW 514 dan KW 570 tahan
PBK yang telah direkomendasikan sebagai bahan
tanam anjuran bagi petani/pekebun kakao.

Siklus seleksi berulang yang dapat dilakukan untuk mendapatkan
bahan tanam kakao tahan PBK

 

Keterangan: kotak dengan huruf miring (italic) adalah output proses kegiatan
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Asal Usul Materi Genetik
Kedua klon tahan PBK tersebut, KW 514 dan

KW 570, diperoleh dari daerah yang berbeda. Klon
KW 514 berasal dari hasil seleksi pada populasi
hibrida Upper Amazon Forastero di Sumatera Utara.
Seleksi tahap awal ditemukan 16 pohon unggul yang
diduga tahan PBK, kemudian hasil evaluasi selama
dua tahun (2001-2003) di lapangan disimpulkan
bahwa klon KW 514 menunjukkan sifat tahan PBK
dan berdayahasil tinggi. Klon KW 570 diperoleh dari
hasil seleksi pada populasi hibrida Forastero di
Sulawesi. Melalui proses seleksi ini dilakukan awal
tahun 2000 yang pada saat itu diperoleh 19 pohon
unggul yang diduga tahan PBK. Proses evaluasi
selama dua tahun (2004-2006) disimpulkan bahwa
klon KW 570 menunjukkan sifat tahan PBK dan
berdayahasil tinggi.

Stabilitas Ketahanan PBK
Upaya pembuktian keunggulan ketahanan

PBK kedua klon harapan tersebut telah dilakukan
melalui pengujian secara bersama-sama di daerah
endemik serangan PBK. Pengujian bertujuan untuk
mengetahui stabilitas keragaan dayahasil dan
ketahanan PBK di lapangan pada kondisi serangan
PBK secara alami. Selama kurun waktu tahun 2006-
2011, pengujian dilaksanakan di wilayah Sulawesi
Tengah dengan menyertakan 23 klon harapan
lainnya. Setelah melalui proses pengamatan selama
empat tahun masa tanaman berbuah diketahui bahwa
klon KW 570 termasuk kelompok tahan PBK
sedangkan klon KW 514 termasuk kelompok agak
tahan, masing-masing menunjukkan rata-rata
persentase biji lengket sebesar 37,43% dan 45,06%.
Kedua klon tersebut masing-masing memiliki rerata

Perbandingan tingkat produksi pada kondisi terserang PBK beberapa klon
harapan kakao tahan PBK di Sulawesi Tengah (Susilo et al., 2012)
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produksi sebesar 1,67 dan 1,73 kg/pohon lebih
rendah dibandingkan klon-klon unggul yang dijadi-
kan pembanding, seperti klon Sulawesi 01 dan
Sulawesi 02 namun sebanding dengan klon unggul
ICCRI 03 dan ICCRI 04. Meskipun demikian ber-
dasarkan analisis perbandingan tingkat produksi
pada kondisi terserang PBK, produksi klon KW 570
dan KW 514 memiliki tingkat produksi yang
sebanding dengan klon Sulawesi 02, ICCRI 03, dan
ICCRI 04.

Analisis Ekonomi
Guna mendukung keunggulan klon-klon tahan

PBK tersebut dilakukan analisis usaha tani dengan
beberapa asumsi kondisi pengelolaan PBK. Analisis
dibuat sesuai kondisi pengelolaan perkebunan
kakao di Jawa Timur. Pemanfaatan klon KW 570 dan
KW 514 pada kondisi tidak ada pengendalian PBK
menunjukkan nilai benefit cost ratio (B/C) yang lebih
rendah dibandingkan klon Sulawesi 01 namun nilai
B/C tersebut masih sebanding dengan pemanfaatan
klon-klon unggul lainnya seperti Sulawesi 02 dan
ICCRI 03. Artinya bahwa pemanfaatan klon-

klon tahan PBK tersebut untuk produksi kakao
masih menguntungkan pada kondisi tidak ada
pengendalian PBK dengan nilai keuntungan
yang sebanding dengan pemanfaatan klon-klon
unggul Sulawesi 02 dan ICCRI 03. Namun demikian
melalui aplikasi beberapa opsi pengendalian PBK,
keuntungan pemanfaatan klon-klon tahan PBK
tersebut dapat ditingkatkan.

Pelepasan sebagai Klon Anjuran
Berdasarkan pertimbangan; (1) tingkat adopsi

petani terhadap teknologi pengendalian hama/
penyakit secara umum masih rendah, (2) isu
keamanan lingkungan, (3) efisiensi biaya produksi,
dan (4) peningkatan diversitas genetik kakao guna
meningkatkan ketahanan horizontal tanaman,
maka klon KW 570 dan KW 514 dirilis sebagai klon
anjuran untuk pengendalian PBK di Indonesia. Klon
KW 514 dirilis dengan nama ICCRI 07 sedangkan
klon KW 570 dirilis dengan nama Sulawesi 03.
Penemuan kedua klon tahan PBK tersebut sebagai
tonggak sejarah awal pengembangan bahan tanam
kakao tahan PBK di Indonesia.

Analisis usaha produksi kakao hingga TM4 menggunakan beberapa jenis klon kakao
yang berbeda ketahanannya terhadap PBK (xRp1.000)

Komponen
Klon

Sul-03 ICCRI 07 Sul-01 Sul-02 ICCRI 03 ICCRI 04

Tidak ada serangan PBK
Biaya modal 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0
Hasil 148.429,6 153.762,4 274.639,2 248.864,0 173.316,0 159.984,0
B/C 2,5 2,6 4,7 4,3 3,0 2,7
Tidak ada pengendalian PBK
Biaya modal 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0 58.502,0
Hasil 92.435,2 84.436,0 106.656,0 79.103,2 82.658,4 53.328,0
B/C 1,6 1,4 1,8 1,4 1,4 0,9
Pengendalian PBK (Kultur teknis + pestisida)
Biaya modal 16.957,0 16.957,0 16.957,0 16.957,0 16.957,0 16.957,0
Hasil 117.632,7 115.632,9 182.248,4 155.495,6 123.454,3 101.323,2
B/C 1,9 1,922,9 2,5 2,0 1,6
Pengendalian PBK (kultur teknis + sarungisasi)
Biaya modal 63.124,4 63.124,4 63.124,4 63.124,4 63.124,4 63.124,4
Hasil 137.230,7 139.897,1 241.042,6 214.911,8 155.184,5 138.652,8
B/C 2,2 2,2 3,8 3,4 2,5 2,2
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Keragaan Klon Sulawesi 03
Ciri tanaman: vigor tumbuh sedang, tipe
percabangan tegak. Buah: ukuran sedang, bentuk
buah jorong membulat (ellips), leher botol samar,
ujung buah tumpul, permukaan agak kasar, alur
dangkal, warna buah merah muda kecokelatan,
warna alur agak merah (samar), warna buah
masak kuning kemerahan. Biji: bentuk jorong
(ellips), permukaan pipih. Bunga: tangkai berwarna
merah, antosianin pada sepala tampak samar,
staminode terbuka. Daun: tekstur bergelombang,
ukuran sedang, bentuk oval, pangkal membulat,
ujung meruncing pendek, warna flush merah tua.
Sifat penting: dayahasil 1,67 kg/phn, kadar lemak
biji 49,6-50,9%.

Penutup
Penemuan klon kakao tahan PBK, ICCRI 07, dan Sulawesi 03, telah mengakhiri satu siklus seleksi

genotipe kakao tahan PBK yang dilaksanakan selama ±12 tahun. Hasil ini selanjutnya akan digunakan
sebagai tolok ukur dalam kegiatan perakitan bahan tanam kakao tahan PBK di Indonesia. Pemanfaatan
klon-klon tersebut, selain sebagai pembanding sifat ketahanan PBK juga digunakan sebagai sumber gen
ketahanan PBK yang memang masih terbatas ketersediaannya. Keberhasilan pemuliaan ketahanan PBK
selanjutnya akan tergantung pada seberapa besar tingkat keragaman genetik yang dapat terbentuk melalui
persilangan dengan memanfaatkan klon-klon tahan tersebut, manajemen proses seleksi, dan kesinambungan
pendanaan untuk kegiatan pemuliaan.

Keragaan Klon ICCRI 07
Ciri tanaman: vigor tumbuh sedang, tipe
percabangan agak tegak. Buah: ukuran sedang,
bentuk buah jorong (ellips), leher botol samar,
ujung buah runcing, permukaan agak halus, alur
dangkal, warna buah merah hati, warna alur merah
hati (sama dengan kulit buah), warna buah masak
oranye. Biji: bentuk jorong (ellips), permukaan
pipih. Bunga: tangkai berwarna merah, antosianin
pada sepala tampak sedang, staminode terbuka.
Daun: tekstur bergelombang, ukuran besar, bentuk
jorong (ellips), pangkal membulat, ujung runcing,
warna flush merah muda. Sifat penting: dayahasil
1,73 kg/phn, berat per biji kering 1,15 g, kadar
lemak biji 45,67%.
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Prospek Klon-Klon Lokal
Kopi Robusta Asal Bengkulu

Retno Hulupi1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Wilayah Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil kopi Robusta yang
memiliki citarasa khas. Guna meningkatkan produktivitas tanaman, sebagian petani
kopi di Bengkulu mulai mengembangkan klon-klon unggul lokal dengan cara setek-
sambung (tak-ent ) asal entres pohon-pohon unggul terpilih. Melalui cara tersebut
terjadi peningkatan produksi yang semula hanya 400 kg/ha menjadi 1,5 ton/ha/
tahun. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa jenis klon yang berpotensi
untuk dikembangkan sebagai klon unggul lokal yang sesuai dengan kondisi tipe
iklim basah seperti di Bengkulu.

opi Robusta (Coffea canephora)
terbagi dalam tiga kelompok, yaitu
Guinean yang berasal dari Afrika
Barat, Congolese yang berasal dari

toleran terhadap gangguan hujan saat proses
persarian atau klon-klon yang beradaptasi dengan
kondisi iklim basah.

Wilayah Bengkulu merupakan salah satu daerah
segitiga emas penghasil kopi Robusta di Indonesia.
Daerah penghasil kopi Robusta di wilayah Bengkulu
yang terbanyak di Kabupaten Kepahiang dan
Kabupaten Rejang Lebong, terletak pada ketinggian
500–1.250 m dpl., bertipe iklim basah dengan pola
sebaran hujan merata sepanjang tahun. Beberapa
tahun terakhir ada upaya pengembangan klon-klon
lokal secara mandiri oleh petani setempat dengan
cara seleksi pohon-pohon yang ditenggarai selalu
berbuah lebat kemudian digunakan sebagai bahan
perbanyakan dengan cara penyambungan pada
cabang plagiotrop (tak-ent). Klon-klon hasil seleksi
yang terbukti unggul kemudian menyebar luas ke
daerah sekitarnya, desa tetangga, kecamatan lain
bahkan kabupaten lain. Cara perbanyakan ini
oleh petani setempat dikenal dengan sebutan
perbanyakan “setek”.

Melalui pengembangan klon-klon lokal pilihan
petani tersebut produktivitas kebun dapat
ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 1,5 ton/ha/
tahun. Untuk mendukung pengembangan klon-klon
tersebut secara lebih luas maka perlu dilakukan
pemuliaan partisipatif berupa kerjasama dalam seleksi
klon yang akan dianjurkan dengan cara observasi

Afrika Tengah dan Conillon. Kopi Robusta yang
berkembang di Indonesia sebagian besar kelompok
Congolese yang memiliki citarasa lebih baik
sebagai pencampur kopi Arabika sehingga kopi
Robusta asal Indonesia lebih digemari konsumen.
Di samping itu ketersediaan biji kopi setiap tahunnya
seringkali tidak stabil disebabkan oleh sifat
pembuahan yang hanya berbuah lebat setiap dua
tahun sekali (biannual bearing), dan juga dipengaruhi
oleh fluktuasi harga pasar. Pada saat harga kopi
rendah petani tidak merawat kebunnya sehingga
produksi rendah yang menyebabkan ketersediaan
biji kopi terbatas, sebaliknya pada saat harga kopi
tinggi ketersediaan biji kopi lebih banyak dengan
mutu yang juga lebih baik.

Hingga saat ini sebagian besar petani kopi
Robusta masih banyak yang menanam bibit kopi asal
biji bukan varietas anjuran, hanya berbuah lebat
setiap dua tahun sekali (biannual bearing). Jika
terjadi hujan saat bunga mekar maka bunga akan
mengalami kegagalan dalam proses persarian
sehingga tanaman tidak berbuah. Oleh sebab itu
untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kopi
Robusta harus tersedia varietas/klon anjuran yang
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lebih mendalam sebagaimana yang disarankan
Stirling & Witcombe. Dalam hal ini observasi yang
dilakukan untuk mengkaji stabilitas dayahasil klon-
klon terpilih jika dikembangkan pada kondisi
lingkungan berbeda serta mengkaji sifat kompati-
bilitas antarklon terpilih serta kompatibilitas dengan
klon lokal yang ditanam sebelumnya. Observasi
selain dilakukan terhadap dayahasil, juga sifat
ketahanannya terhadap serangan hama-penyakit
utama, serta mutu fisik biji. Apabila hasil observasi
menunjukkan sifat unggul maka selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar usulan pelepasan varietas
kepada pemerintah secara absah, yaitu sebagai klon
anjuran yang sesuai untuk kondisi wilayah agroklimat
Bengkulu, yang memiliki tipe iklim basah dengan pola
sebaran hujan merata sepanjang tahun.

Keragaan Morfologi Klon-Klon
Lokal

Identifikasi keragaan morfologi klon-klon lokal
kopi Robusta lokal di wilayah Bengkulu dilakukan
di dua kabupaten penghasil kopi terbesar, yaitu
Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang
Lebong. Penanaman di beberapa kebun dengan
ketinggian berkisar 580–1.250 m dpl. Di Kabupaten
Kepahiang observasi dilakukan di Kecamatan Kaba
Wetan dan Kepahiang, sedangkan di Kabupaten
Rejang Lebong dilakukan di Kecamatan Ujan Mas
serta Sindang Dataran. Hasil identifikasi terdapat
sekitar 12 jenis klon lokal yang berkembang di
daerah tersebut.

Klon A

Buah muda hijau bergaris putih, halus bersih
mengkilap (glossy), oval besar, dan diskus kecil.
Dompolan sedang, ruas lebar. Daun oval, ukuran
sedang, dan warna pupus daun ( flush) hijau
kecokelatan.

Klon C

Buah muda oval ujung membulat tumpul ukuran
besar, diskus seperti cincin kecil. Dompolan penuh,
buah lebat, ruas agak lebar. Helaian daun  sempit,
kaku, tepi bergelombang, pupus hijau kecokelatan.
Rentan penyakit karat daun kopi (KDK).

Klon E

Buah muda membulat, warna hijau halus, diskus
datar kotor. Dompolan jarang, ruas antardompol
lebar. Pembuahan sangat lebat. Daun berbentuk
membulat lebar kekar, tahan KDK. Percabangan
mengipas aktif.

Klon H (Kromoan)

Buah muda ujung menonjol runcing, kadang
gepeng, berwarna kekuningan, ukuran besar.
Dompolan di dataran tinggi sangat rapat, jumlah
buah tiap dompol tidak banyak. Pupus daun (flush)
hijau kecokelatan. Helaian daun kaku seperti
belulang, urat daun berbintul, rentan KDK.
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Klon Kirmanan

Buah muda oval hijau bergaris samar sedikit burik,
ujung agak meruncing, dompolan sangat rapat, ruas
sangat pendek. Daun oval agak lebar, helaian daun
lemas berbintul mirip kromoan, pupus (flush) hijau
cokelat muda. Percabangan mengipas aktif.

Klon Misranan

Buah muda membulat berwarna hijau tua, permukaan
halus mengkilap, diskus kecil kotor, dompolan rapat.
Daun tua berwarna hijau tua, oval runcing, helaian
tebal, dan kaku seperti belulang bersirip tegas. Tulang
daun berkerut, tepi daun tebal, pupus cokelat muda
kehijauan, dan cabang mengipas aktif. Tahan penyakit
KDK.

Klon Juremian

Buah membulat oval, diskus seperti cincin kecil
menonjol, dompolan rapat, ruas antardompol agak
lebar. Daun sangat lebar, helaian daun kaku tulang
daun bersirip tegas teratur, pupus hijau kecokelatan.
Percabangan sekunder aktif, melebar kekar.

Klon Erlangan

Buah muda kekuningan, kecil membulat, diskus
seperti cincin menonjol kecil, rendemen tinggi. Daun
hijau kekuningan, lebarnya sempit berukuran kecil
tepi bergelombang, pupus cokelat kehijauan.
Percabangan sekunder sangat aktif, mendatar
membentuk payung.
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Klon Taminan

Buah oval memanjang meruncing, diskus kecil
menonjol, dompolan jarang, ruas panjang. Daun
jarang, lebar daun agak sempit, tepi bergelombang,
pupus cokelat kehijauan. Percabangan mengipas
aktif. Rentan penyakit KDK.

Klon Ciari P

Buah muda hijau bersih kekuningan, bulat
memanjang, ujung meruncing ukuran besar, ruas
antardompol lebar, dompolan kurang rapat. Daun
oval sempit memanjang, pupus hijau muda
kecokelatan. Cabang sekunder tidak aktif. Sangat
rentan penyakit KDK.

Ciari R

Buah muda oval memanjang, ujung meruncing,
hijau tua, ukuran besar. Dompolan rapat, ruas
pendek. Daun oval memanjang, helaian datar dan
kaku. Percabangan sekunder kurang aktif,
sehingga biannual bearing nyata. Tahan penyakit
KDK tetapi rentan bercak daun, Cercospora.

Ciari Q

Buah muda hijau halus ujung tumpul, ukuran besar,
pembuahan lebat, dompolan rapat tetapi ruas
lebar. Helaian daun lemas bergelombang, ukuran
lebar, pupus hijau muda. Percabangan kurang
aktif. Rentan penyakit KDK.

Mengingat kopi Robusta bersifat menyerbuk
silang, maka identifikasi klon unggul pilihan petani
untuk setiap kebun dilakukan terhadap tiga klon
atau lebih yang berbuah lebat namun berbeda
sifat morfologinya. Klon-klon unggul lokal yang
dikembangkan petani di Kabupaten Kepahiang pada
umumnya tidak diberi nama, sehingga setiap tipe
yang berbeda diberi nama klon sesuai abjad, A,B,C,D,
dan seterusnya. Berbeda dengan klon-klon di

Kepahiang, klon seleksi petani Kabupaten Rejang
Lebong telah diberi nama sesuai nama penemunya,
seperti klon Misranan yang ditemukan oleh
pak Misro, klon Juremian ditemukan oleh pak Juremi,
klon Taminan oleh pak Tamino, dan klon Kirmanan
oleh pak Kirman. Mengingat pengembangan klon
dilakukan secara tak-ent maka sebagai karakter
pembeda sifat morfologi utama adalah buah dengan
segala perhiasannya serta warna pupus daun/daun
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Komponen dayahasil dan potensi produksi setiap klon lokal Bengkulu pada saat umur
sambungan tiga tahun

Nama klon
Jumlah

dompolan
per cabang

primer

Jumlah
buah

per dompol

Rerata
jumlah buah
per cabang

Potensi
produksi

buah merah
per pohon

(g)

Prakiraan
produktivitas

kopi biji
per hektar

(kg)

Klon A 8,92 15,55 138,7 3.362,4 1.073,3
Klon C 8,37 22,40 187,5 4.687,5 * 1.496,2 *
Klon E 7,65 18,87 144,1 3.493,3 1.115,2
Klon H = Kromoan 9,65 20,37 196,6 5.242,7 * 1.593,8 *
Klon Kirmanan 10,70 16,75 179,2 5.040,7 * 1.532,4 *
Klon Misranan 9,72 19,60 190,5 5.358,1 * 1.710,3 *
Klon Juremian 7,93 23,50 186,3 5.241,2 * 1.673,0 *
Klon Erlangan 7,13 24,00 171,1 4.666,4 * 1.495,6 *
Klon Taminan 9,90 22,20 219,8 5.861,3 * 1.871,0 *
Klon CIARI P 6,90 20,80 143,5 3.588.0 1.145,3
Klon CIARI R 7,80 21,30 166,1 4.672,7 * 1.491,5 *
Nilai rerata 174,8 4655,8

Pembanding, asal biji, bukan pilihan petani
Klon X 8,22 14,1 115,6 1.751,5 476,4
Klon Y 5,71 17,2 98,0 1.531,2 416,5
Klon Z 5,50 16,90 92,95 2.788,5 936,9

muda (flush). Di samping itu beberapa karakter
morfologi lain yang diamati adalah sifat-sifat daun,
seperti warna daun, helaian daun, ukuran daun,
serta tepi daun serta sifat percabangannya. Karakter
buah diamati dalam hal kerapatan dompolan buah,
panjang ruas antardompolan buah serta bentuk dan
ukuran buah. Mutu fisik biji yang diamati rendemen
serta komponen mutu f isik biji, yaitu meliputi
persentase biji normal dan biji cacat.

Potensi Produksi
Potensi produksi tanaman hasil sambungan

plagiotrop sangat tergantung pada jumlah
sambungan per pohon. Oleh karena itu potensi
produksi per pohon untuk setiap klon diasumsikan
memiliki jumlah sambungan 3-4 cabang per pohon.
Potensi produksi diamati dengan cara menghitung
komponen produksi setiap cabang sambungan,
yang terdiri rata-rata jumlah buah per ruas (dompol),
rata-rata jumlah dompol untuk setiap cabang
sambungan serta jumlah buah untuk satu kilogram
buah masak. Untuk mengukur potensi produksi
per satuan lahan diasumsikan jumlah tanaman
1.600 pohon per hektar, terdiri 3-4 klon yang saling
sesuai. Rendemen diamati untuk mengukur potensi
kopi biji (green coffee) setiap klon.

Apabila dibandingkan dengan tanaman
asal biji, potensi produksi masing-masing klon

pilihan petani tersebut cukup tinggi berkisar antara
1.073-1.871 kg kopi biji/ha. Menurut hasil penelitian
Mawardi & Hartobudoyo, kompatibilitas antarklon kopi
Robusta, potensi dayahasil setiap klon bisa berubah
meningkat atau menurun tergantung kompatibilitas
dengan klon pasangannya, sesuai atau kurang
sesuai. Demikian pula potensi klon-klon hasil seleksi
petani tersebut akan menurun apabila bertemu
dengan klon yang bukan pasangannya yang
kompatibel. Bahkan apabila kompatibilitasnya spesifik
dengan klon tertentu, maka suatu klon hanya
berproduksi tinggi jika berpasangan dengan klon
tertentu tersebut. Sebaliknya jika suatu klon mampu
berproduksi tinggi dengan beberapa klon lain
maka disebut memiliki kompatibilitas luas dan bebas
dipilih membentuk beberapa komposisi yang saling
sesuai. Jika suatu klon saling sesuai dengan klon
pasangannya maka boleh jadi produktivitasnya
melebihi dari potensi asalnya. Oleh karena itu
penetapan komposisi klon kopi Robusta untuk setiap
kondisi lingkungan sangat penting untuk diketahui,
karena berpengaruh nyata terhadap produktivitas
pada suatu lahan pertanaman.

Berdasarkan sifat komponen dayahasil dan
potensi produksi, klon-klon yang dinilai potensial
sebagai klon unggul dengan produktivitas di atas
nilai rata-rata adalah klon C, H (Kromoan), Kirmanan,
Misranan, Juremian, Erlangan, Taminan serta
Ciari R. Di antara 12 klon lokal yang teridentifikasi,
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terdapat delapan klon yang memiliki potensi daya
hasilnya tinggi. Klon Ciari R yang diperbanyak
dengan cara sambung ortotrop, sedangkan klon
lainnya merupakan hasil perbanyakan secara
sambung plagiotrop (sambung tak-ent). Oleh sebab
itu agar diperoleh stabilitas dayahasil tinggi perlu
dilakukan pangkas pemeliharaan secara rutin serta
sambung ulang pada cabang-cabang yang mulai
kering dan tidak produktif lagi. Mengingat kopi
Robusta bersifat menyebuk silang, maka juga perlu
dipelajari kompatibilitas antara delapan klon
tersebut untuk setiap kondisi lingkungan berbeda,
sehingga diharapkan setiap hamparan kebun cukup
dipilih 3-4 klon yang saling sesuai. Komposisi klon
pasangan yang saling sesuai tersebut dapat
dipelajari dengan cara mengamati saat pembungaan
serta pola pembuahan masing-masing klon. Jika klon-
klon tersebut memiliki saat pemekaran bunga sama
serta pola pembuahan sama, yaitu berbuah sekali
dalam setahun atau terus-menerus sejalan dengan
pola sebaran hujan di daerah tersebut, maka klon-

klon tersebut dapat digabung menjadi satu komposisi
yang sesuai.

Sifat Ketahanan Terhadap Hama-
Penyakit Utama

Sifat ketahanan terhadap hama penyakit
utama yang diamati adalah ketahanan terhadap
serangan penggerek buah kopi (PBKo) serta
nematoda parasit, namun mengingat klon-klon
tersebut merupakan perbanyakan cabang plagiotrop
maka pengujiannya harus dilakukan pada stadium
bibit, setelah diperbanyak dengan cara somatic
embryogenesis (SE). Sementara itu meskipun kopi
Robusta diketahui lebih tahan terhadap serangan
penyakit karat daun kopi (KDK, Hemileia vastatrix
B. et Br) dibanding kopi Arabika, namun mengingat
beberapa klon di lahan pertanaman menunjukkan
gejala terserang, bahkan menyebabkan keguguran
daun, maka pengamatan ketahanan juga dilakukan
terhadap serangan penyakit tersebut.

Indeks Intensitas Penyakit karat daun kopi  (KDK) dan persentase serangan penggerek
buah kopi (PBKo) serta interpretasi ketahanannya di beberapa lokasi kebun

Lokasi & tinggi tempat
(m dpl.)

Indeks intensitas
KDK (IIP)

(%)

Interpretasi
ketahanan KDK
(Rentan/Tahan)

Serangan
PBKo

(%)

Interpretasi
ketahanan PBKo
(Rentan/Tahan)

Nama klon

Klon A Kaba Wetan, 0 Kebal/Tahan 16 Agak tahan
800

Klon C Kaba Wetan, 87 Rentan 43 Rentan
Kepahiang,
700-800

Klon E Kaba Wetan , 0 Kebal/Tahan 33 Rentan
Talang Keduren,
800-1.200

Klon H Kromoan Kaba Wetan, 88 Rentan 11 Agak tahan
Talang Keduren,
Airlang,
800-1.200

Klon Kirmanan Sindang Dataran, 0 Kebal/Tahan 49 Rentan
1.100

Klon Misranan Sindang Dataran, 0 Kenal/Tahan 29 Agak rentan
1.100

Klon Juremian Sindang Dataran, 17 Tahan 34 Rentan
1.100

Klon Erlangan Sindang Dataran, 53 Agak rentan 20 Agak tahan
1.100

Klon Taminan Sindang Dataran, 0 Kebal/Tahan 41 Rentan
1.100

Klon CIARI P Ujan Mas, 560 85 Rentan 19 Agak tahan
Klon CIARI R Ujan Mas, 560 41 Agak tahan 14 Agak tahan

Keterangan : Serangan penyakit karat daun (IIP, %): 0 = kebal (K); 1- 29% = tahan (T); 30-49% = agak tahan (AT); 50–69%
= agak rentan (AR); >70% = rentan (R). Serangan PBKo: 0 = kebal; 1–10% = tahan; 11–20% = agak tahan;
21–30% = agak rentan; 31–49% = rentan; >50% = sangat rentan.
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Komponen mutu fisik biji klon-klon kopi lokal Bengkulu
Persentase biji cacat

Persentase
biji Bulat

Persentase
biji hampa

Persentase
biji Triase

InterpretasiNama klon Persentase
biji normal

Klon A 72,6 12,4 12,9 1,9 Sedang
Klon C 65,1 16,2 16,4 2,3 Kurang baik
Klon E 82,3 8,8 8,8 0,0 Baik
Klon H : Kromoan 91,3 4,0 4,7 0,0 Baik sekali
Klon Kirmanan 90,5 4,5 4,5 0,0 Baik sekali
Klon Misranan 91,0 4,0 4,5 0,0 Baik sekali
Klon Juremian 94,0 4,0 2,0 0,0 Baik sekali
Klon Erlangan 88,5 4,5 6,5 0,0 Baik
Klon Taminan 91,0 4,0 5,0 0,0 Baik sekali
Klon Ciari P 72,0 14,0 14,0 0,0 Sedang
Klon Ciari R 77,0 11,5 11,5 0,0 Sedang
Pembanding asal biji
Klon X 94,9 2,5 2,5 0,0 Baik sekali
Klon N 59,0 20,5 20,5 0,0 Kurang baik
Klon K 86,0 7,0 7,0 0,0 Baik

Penutup
Hasil identifikasi klon-klon lokal kopi Robusta asal Bengkulu, beberapa klon hasil seleksi petani yang

antara lain klon C, H (kromoan), Kirmanan, Misranan, Juremian, Erlangan, Taminan, dan Ciari R memiliki
potensi hasil lebih dari 1,4 ton kopi biji per ha, sebagian besar tahan hama penggerek buah kopi dan
penyakit karat daun, serta memiliki mutu fisik biji baik, dapat dikategorikan sebagai klon unggul harapan
untuk kondisi iklim di wilayah Bengkulu yang tergolong basah dengan pola sebaran hujan hampir merata
sepanjang tahun. Oleh sebab itu agar dapat menjadi klon anjuran diperlukan pengujian stabilitas dayahasil
dan kompatibilitas antarklon terpilih, sehingga sekaligus dapat diketahui paket teknologi anjuran untuk
petani di wilayah Bengkulu.

Mutu Fisik Biji dan Citarasa
Mutu fisik biji diamati dengan cara menghitung

jumlah biji normal, biji hampa, biji tunggal, biji gajah
serta biji triase. Hasil pengamatan terhadap klon-klon
pilihan petani yang menunjukkan karakter mutu fisik
biji baik adalah klon H (Kromoan), Kirmanan, Misranan,
Juremian dan Taminan, sama baiknya dengan mutu

fisik klon asal biji dengan inisial nama klon X. Mutu
fisik biji klon-klon pilihan petani tersebut cukup baik,
meskipun pengamatan ini perlu diulang. Hal ini
mengingat mutu fisik biji selain dipengaruhi oleh status
kecukupan hara/pemupukan, juga dipengaruhi oleh
perubahan iklim yang ekstrim, seperti kemarau panjang
atau sebaliknya curah hujan tinggi yang dapat
menyebabkan meningkatnya biji hampa.



13 <<
24 | 2 | Juni 2012

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

K

Kultur Jaringan Tanaman Kopi

Rina Arimarsetiowati1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Kultur jaringan merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif dalam
media buatan yang dilakukan dalam kondisi steril (in vitro). Adanya sifat totipotensi
sel tanaman maka sel tanaman dapat meregenerasi menjadi individu tanaman di
dalam media buatan. Keberhasilan produksi bibit dengan kultur jaringan  dipengaruhi
oleh kondisi eksplan, wadah kultur, dan media kultur. Untuk perbanyakan kultur
jaringan kopi, sumber eksplan yang digunakan adalah daun muda (flush) yang
kemudian diinduksi menjadi kalus dan dikembangkan menjadi embrio somatik.
Melalui tahapan ini berhasil diproduksi bibit kopi secara massal di Laboratorium
Kultur Jaringan Tanaman, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

ultur jaringan (tissue culture) pada
tanaman kopi merupakan suatu cara
atau metode untuk mengisolasi bagian
tanaman khususnya jaringan, seke-

lompok sel yang ditumbuhkan dengan lingkungan
tumbuhan yang aseptik atau steril (dalam botol
kultur) pada media nutrisi yang mengandung zat
pengatur tumbuh tanaman sehingga tanaman dapat
memperbanyak diri menjadi tanaman lengkap seperti
induknya. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan
adalah perbanyakan tanaman menggunakan bagian
vegetatif tanaman pada media buatan yang dilakukan
di tempat steril.

Menurut Suryowinoto (1991), kultur adalah
budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang
mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, kultur
jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan
tanaman menjadi tanaman kecil yang memiliki sifat
seperti induknya. Metode kultur jaringan dikembang-
kan untuk membantu perbanyakan tanaman,
khususnya untuk tanaman yang sulit dikembang-
biakkan secara generatif. Kultur jaringan termasuk
jenis pengembangbiakan vegetatif yang prinsip
dasarnya sama dengan setek. Bagian tanaman yang
akan dikultur (eksplan) dapat diambil dari akar,
pucuk, bunga, daun, batang, meristem dan serbuk

Kalus Embriogenik Embrio Somatik

Pendewasaan
Embrio Somatik

Perkecambahan
Embrio Somatik

Aklimatisasi bibit kopi SE
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sari. Pada kultur jaringan tanaman kopi biasanya
menggunakan eksplan daun muda (flush) sebagai
bahan induksi untuk membentuk kalus yang
kemudian akan membentuk embrio.

Menurut Thorpe (1981), ada tiga prinsip utama
kultur jaringan tanaman yaitu:
1. Isolasi bagian tanaman dari tanaman utuh (akar,

batang, daun).
2. Memelihara bagian tanaman tersebut dalam

lingkungan yang sesuai dan kondisi kultur yang
tepat.

3. Pemeliharaan dalam kondisi aseptik.
Melalui kultur jaringan, tanaman dapat

diperbanyak setiap waktu sesuai kebutuhan sebab
tingkat multiplikasinya yang tinggi. Bibit dari varietas
unggul yang jumlahnya terbatas dapat segera
dikembangbiakkan melalui kultur jaringan. Per-
banyakan tanaman melalui kultur jaringan, bila
berhasil dapat lebih menguntungkan karena sifatnya
akan sama dengan induknya (seragam) dan dalam
waktu yang singkat bibit tanaman dapat diproduksi
dalam jumlah banyak dan bebas penyakit.

Jaringan tanaman bisa dikulturkan karena
setiap sel memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan
sel untuk meregenerasi menjadi tanaman lengkap.
Teori totipotensi sel ini yang melandasi kultur jaringan
sudah lama diungkap oleh Schwann & Schleiden
(1898). Berdasarkan teori totipotensi tersebut setiap
sel tanaman hidup dilengkapi dengan informasi
genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk
tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh, jika
kondisinya sesuai.

Beberapa Metode Kultur Jaringan
Tanaman
1. Kultur biji, yaitu kultur yang bahan tanamnya

menggunakan biji (seedling).
2. Kultur organ, merupakan budidaya yang bahan

tanamnya menggunakan organ, seperti ujung akar,
pucuk aksilar, tangkai daun, helaian daun, bunga,
buah muda, buku batang, akar dan lain-lain.

3. Kultur kalus, yaitu kultur yang menggunakan
jaringan (sekumpulan sel) biasanya merupakan
jaringan parenkim sebagai bahan eksplannya.

4. Kultur suspensi sel, adalah kultur yang
menggunakan media cair dengan pengocokan
yang terus-menerus menggunakan shaker dan
menggunakan sel atau agregat sel sebagai
bahan eksplannya, biasanya eksplan yang
digunakan berupa kalus atau jaringan meristem.

5. Kultur protoplasma, adalah kultur yang meng-
gunakan sel sebagai eksplan yang telah dilepas
bagian dinding selnya menggunakan bantuan
enzim. Protoplas diletakkan pada media padat
dibiarkan agar membelah diri dan membentuk
dinding sel kembali. Kultur protoplas biasanya
untuk keperluan hibridisasi somatik atau fusi sel
soma (fusi 2 protoplas baik intraspesifik maupun
interspesifik).

6. Kultur haploid, untuk mendapatkan tanaman
haploid yaitu kultur yang berasal dari bagian
reproduktif tanaman, seperti kepala sari (kultur
anther) tepung sari (kultur pollen), ovule (kultur
ovule).

Faktor yang Berpengaruh dalam
Kultur Jaringan Kopi

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan
tanaman kopi dengan metode kultur jaringan antara
lain eksplan atau bagian tanaman yang dipergunakan
sebagai bahan awal untuk dikulturkan, wadah dan
media tumbuh yang steril serta lingkungan tumbuh.
Faktor eksplan yang penting adalah genotipe/
varietas, umur eksplan dan letak pada cabang.
Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai
eksplan adalah pucuk daun muda. Media tumbuh
untuk perbanyakan tanaman dengan kultur jaringan
mengandung komposisi garam anorganik, asam
amino, dan zat pengatur tumbuh. Media tersebut
berfungsi untuk penyediaan air, hara mineral, vita-
min, zat pengatur tumbuh, akses ke atmosfer untuk
pertukaran gas, dan pembuangan sisa metabolisme
tanaman pada proses regenerasi kultur jaringan.
Lingkungan tumbuh yang dapat mempengaruhi
regenerasi tanaman meliputi pH, temperatur, panjang
penyinaran, intensitas penyinaran, kualitas sinar,
kelembaban, dan ukuran wadah kultur.

Tahapan Kultur Jaringan Kopi

1. Pembuatan media
Media merupakan faktor penentu dalam per-
banyakan kultur jaringan tanaman kopi. Media yang
digunakan terdiri dari garam mineral, vitamin,
hormon, agar, gula, dan lain-lain. Media ditempat-
kan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca atau
erlenmeyer (untuk media cair).

2. Pengambilan eksplan
Bagian tanaman yang sering digunakan untuk
perbanyakan adalah daun yang masih muda
(jaringan meristematis).
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3. Sterilisasi
Proses pembebasan dari mikroorganisme
terhadap eksplan, media, dan peralatan yang
akan digunakan dalam kegiatan kultur jaringan.
Peralatan logam dan gelas disterilkan dalam
autoclave pada suhu 121OC dengan tekanan
1 atm. Alat tanam seperti pinset, gunting dan
scalpel dapat disterilkan dengan pembakaran
atau dengan pemanasan pada suhu 250OC dan
dengan pencelupan dalam alkohol. Alat-alat
kultur jaringan yang perlu disterilisasi adalah
pinset, gunting, gagang scalpel, kertas saring,
petridish, botol-botol kosong, erlenmeyer, dan
pipet. Peralatan juga harus disterilkan dengan
menggunakan etanol yang disemprotkan secara
merata. Sterilisasi juga dilakukan pada eksplan
yang akan dikulturkan menggunakan bahan
deterjen, kemudian merendamnya dalam larutan
klorok 30%, larutan benlate, dan alkohol
(1 menit) kemudian dicuci dengan air steril agar
tidak terkontaminasi oleh jamur atau bakteri.

4. Inisiasi kultur
Tahapan menanam eksplan pada media kultur.
Kegiatan ini dilakukan di dalam laminar air-
flow untuk menghindari kontaminasi mikro-
organisme yang dapat menyebabkan gagalnya
pertumbuhan eksplan. Dalam tahap ini dapat
dilakukan pemilihan bagian tanaman yang
tumbuhnya paling baik untuk perbanyakan
(multiplikasi) tahap selanjutnya. Tabung reaksi
atau botol kultur yang telah ditanami eksplan
diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di
tempat yang steril dengan suhu kamar.

5. Pemeliharaan eksplan
Eksplan yang telah ditanam, agar tumbuh menjadi
kalus dan menjadi planlet, membutuh-kan
pemeliharaan yang tepat dan kontinyu. Eksplan
atau kalus yang sudah waktunya untuk dipindah-
kan ke dalam media tanam yang baru harus
segera dikerjakan, tidak boleh terlambat.
Keterlambatan pemindahan eksplan dapat
menyebabkan pertumbuhan eksplan atau kalus
terhenti atau bahkan mengalami browning dan
terkontaminasi oleh jamur atau bakteri.

6. Pengamatan eksplan
Kegiatan ini dilakukan pada fase saat eksplan
menunjukkan pertumbuhan tunas dan akar.
Tahap ini berarti proses kultur jaringan telah

berhasil dilakukan dengan baik. Pengamatan
dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan
dan perkembangan tunas dan akar serta untuk
melihat adanya kontaminasi oleh bakteri atau
jamur. Eksplan yang terkontaminasi menunjuk-
kan gejala seperti berwarna putih atau hitam
dengan adanya bulu-bulu halus (disebabkan
jamur) atau cairan busuk (disebabkan bakteri).

7. Aklimatisasi
Tahap akhir pemindahan planlet yang telah
bertunas dan berakar dari kondisi in vitro ke
pembibitan (bedengan). Pemindahan dilakukan
secara hati-hati dan menggunakan sungkup.
Sungkup berfungsi untuk melindungi bibit
dari udara luar dan serangan hama/penyakit
karena bibit hasil kultur jaringan sangat peka
terhadap serangan hama dan penyakit. Setelah
bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan
baru, sungkup dilepaskan secara bertahap,
selanjutnya pemeliharaan bibit dilakukan sesuai
standar pemeliharaan bibit konvensional.

Teknik Kultur Jaringan Kopi
Secara umum ada dua teknik kultur jaringan

kopi yang lazim digunakan, yaitu :

1. Kultur padat
Kultur padat digunakan untuk menghasilkan
kalus kemudian kalus dipindah ke dalam
media diferensiasi untuk menumbuhkan akar
dan tunas sehingga kalus dapat terdiferensiasi
menjadi planlet. Media kultur padat mengandung
semua unsur kimia yang dibutuhkan tanaman
lalu dipadatkan dengan menambahkan zat
pemadat, berupa agar-agar yang khusus
ditujukan untuk media padat dalam kultur
jaringan. Media yang terlalu padat akan
mengakibatkan akar sulit untuk menembus
ke dalam media. Sedangkan media yang
terlalu lembek menyebabkan kegagalan
dalam pekerjaan. Kegagalan dapat berupa
tenggelamnya eksplan yang ditanam. Eksplan
yang tenggelam tidak dapat tumbuh menjadi
kalus sebab tempat area kalus yaitu pada irisan
(jaringan yang luka) tertutup oleh media. Kultur
padat dapat digunakan untuk metode kloning,
menumbuhkan protoplas setelah diisolasi,
menumbuhkan planlet dari protokormus setelah
dipindahkan dari suspensi sel, dan menumbuh-
kan planlet dari protoplas yang sudah difusikan
(digabungkan).
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2. Kultur cair
Penggunaan kultur cair ini lebih ditekankan
untuk suspensi sel yaitu untuk menumbuhkan
“plb” (protocorm like bodies). Dari protokormus
ini akan tumbuh menjadi planlet apabila
dipindahkan ke dalam media padat yang  sesuai.
Pembuatan media cair jauh lebih cepat dari pada
media padat karena tidak perlu memanaskannya
untuk melarutkan agar-agar. Media cair tidak
memerlukan zat pemadat sehingga keadaannya
tetap berupa larutan nutrien.

Media padat (kiri) dan media
cair (kanan)

Peralatan Kultur Jaringan
Tanaman Kopi
1. Laminar air-flow cabinet, alat ini letaknya di ruang

transfer yaitu ruang yang harus selalu dalam
keadaan steril. Alat ini digunakan dalam proses
penanaman eksplan dan pemindahkan eksplan
dari tahapan sub kultur pertama ke tahapan sub
kultur selanjutnya.

2. Shaker (penggojok), merupakan alat penggojok
yang putarannya dapat diatur sesuai dengan
kecepatan yang dikehendaki. Penggojok ini
berfungsi memacu multiplikasi sel/kalus dan
berfungsi dalam proses pendewasaan embrio.

3. Autoclave, merupakan alat sterilisasi peralatan
dan media kultur.

4. Timbangan analitik. Alat ini bermacam-macam
tetapi yang penting adalah timbangan yang
dapat digunakan untuk menimbang sampai
satuan yang sangat kecil (miligram). Alat ini
berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia
yang digunakan dalam kultur jaringan.

5. Stirrer, alat ini berfungsi untuk menggojok atau
mengaduk dengan sistem pemanas. Dengan
menggunakan listrik, alat ini berfungsi sebagai
kompor di samping sebagai penggojok.

6. Erlenmeyer, alat ini berfungsi sebagai sarana
menuangkan air suling maupun untuk tempat
media kultur dan penanaman eksplan.

7. Gelas ukur, digunakan untuk menakar air suling
dan bahan kimia yang akan digunakan.

8. Gelas piala, digunakan untuk menuangkan atau
mempersiapkan bahan kimia dan air suling dalam
pembuatan media.

9. Petridish, merupakan cawan petri yang mutlak
dibutuhkan dalam kultur jaringan sebagai tempat
eksplan ditumbuhkan selain dalam botol.

10. Pinset dan scalpel. Pinset digunakan untuk
memegang atau mengambil irisan eksplan atau
untuk menanam eksplan. Scalpel atau pisau
digunakan untuk memotong eksplan.

11. Lampu spiritus, digunakan untuk sterilisasi
scalpel dan pinset di dalam laminar air-flow
cabinet pada saat mengerjakan penanaman
eksplan atau subkultur eksplan.

12. Tabung reaksi, digunakan pada saat mengerja-
kan isolasi protoplas dan isolasi kloroplas.

13. Steri 250, merupakan alat pemanas untuk
sterilisasi pinset dan scalpel dengan meng-
gunakan suhu 250OC sehingga bebas dari
kontaminasi jamur dan bakteri.

  

Shaker, botol kultur, dan kegiatan dalam laminar air-flow cabinet
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Masalah yang Terjadi dalam
Kultur Jaringan Kopi

1. Kontaminasi
Kontaminasi adalah gangguan yang sangat
umum terjadi dalam kultur jaringan kopi.
Kontaminasi dapat berupa munculnya jamur,
bakteri, virus dan lain-lain. Upaya mencegah
kontaminasi dengan membiasakan mem-
bersihkan berbagai sarana yang diperlukan
dalam kultur jaringan serta memastikan bahwa
proses sterilisasi media dilakukan secara baik
dan benar. Cara untuk mengurangi kontaminasi
jamur dan bakteri dalam kultur jaringan kopi
antara lain dengan merawat tanaman induk
dalam kondisi kekeringan selama 3–4 minggu
sebelum dilakukan pengambilan eksplan.
Tanaman diberi air yang cukup, dipupuk, dan
diberi pestisida atau fungisida. Pada saat
memulai kultur jaringan, eksplan daun dicuci
bersih, dan bagian yang tidak akan dikulturkan
segera dibuang misalnya tulang daun dan tepi
daun. Pembersihan meliputi pencucian,
penggosokan secara merata untuk membuang
semua partikel tanah dan daun mati. 

2. Pencokelatan (browning)
Pencokelatan adalah suatu karakter alamiah
munculnya warna cokelat atau hitam yang sering
sebagai tanda gagalnya pertumbuhan dan
perkembangan eksplan kopi. Hal ini disebabkan
oleh senyawa fenol yang timbul akibat stres
mekanik akibat pelukaan saat proses isolasi
eksplan dari tanaman induk. Senyawa fenol
tersebut bersifat toksik sehingga menghambat
pertumbuhan dan bahkan dapat mematikan
jaringan eksplan.

3. Vitrifikasi
Vitrif ikasi adalah masalah dalam kultur
jaringan tanaman kopi yang ditandai oleh
munculnya pertumbuhan dan perkembangan
yang tidak normal seperti tanaman yang
dihasilkan pendek-pendek, pertumbuhan batang
cenderung ke arah penambahan diameter,
tanaman terlihat berwarna transparan dan
daunnya tidak memiliki jaringan palisade.

4. Variabilitas genetik
Bila kultur jaringan tanaman kopi digunakan
sebagai upaya perbanyakan tanaman yang

seragam dalam jumlah banyak, dan bukan
sebagai upaya pemuliaan tanaman, maka adanya
variasi genetik menjadi kendala. Variasi genetik
dapat terjadi pada kultur in vitro karena laju
multiplikasi yang tinggi, subkultur berulang yang
tidak terkontrol dan penggunaan teknik yang
tidak sesuai. Variasi genetik yang paling umum
terjadi pada kultur kalus dan kultur suspensi sel
karena munculnya sifat kromosom yang tidak
stabil, teknis kultur, media, dan hormon.

5. Pertumbuhan dan perkembangan
Masalah yang berkaitan dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan apabila
eksplan yang ditanam mengalami stagnasi dari
mulai tanam sampai kurun waktu tertentu tidak
mati tetapi tidak tumbuh. Hal ini dapat dicegah
dengan penanaman eksplan yang memiliki
jaringan meristematik dan juvenil karena awal
pertumbuhan eksplan dimulai dari sel-sel muda
yang aktif membelah. Media juga dapat menjadi
penyebab terjadi stagnasi pertumbuhan karena
dari kondisi media suatu sel dapat/tidak
terdorong melakukan proses pembelahan. Pada
proses kultur jaringan yang bersifat indirect
embryogenesis, tahapan pembentukan kalus
harus dilanjutkan dengan mendorong induksi
embrio somatik dari sel-sel kalus. Embrio somatik
dapat terjadi secara endogen ataupun eksogen
dan secara langsung maupun tidak langsung.

6. Lingkungan mikro
Suhu ruangan inkubator sangat menentukan
optimasi pertumbuhan eksplan. Suhu yang terlalu
rendah atau tinggi dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan eksplan.

Penutup
Kultur jaringan telah berhasil digunakan

untuk perbanyakan tanaman kopi secara massal.
Keberhasilan tersebut membawa babak baru
dalam sistem pembibitan kopi yang selama ini
dilakukan secara konvensional menggunakan
setek. Melalui cara perbanyakan ini kualitas dan
kuantitas bibit yang diproduksi dapat ditingkatkan
secara spektakuler, kemurnian genetik terjaga
dan keseragaman tumbuh tanaman lebih baik.
Meskipun demikian masih perlu upaya perbaikan
teknik perbanyakan kultur jaringan agar proses
produksi bibit kopi secara klonal akan semakin
efektif dan efisien.
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Basal Alternatif Baru Pembenah Tanah
pada Perkebunan Kopi dan Kakao

Niken Puspita Sari1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Basal sebagai bahan pembenah tanah melalui serangkaian penelitian-penelitian
pada beberapa komoditas tanaman perkebunan terbukti mampu berfungsi sebagai
bahan pembenah tanah. Kelebihannya yang memberikan pengaruh positif terhadap
pertumbuhan tanaman dan bersifat slow release membuka peluang untuk
dikembangkan sebagai pupuk yang ramah lingkungan dan berharga murah terlebih
lagi potensi keberadaannya yang luas di Indonesia.

aat ini penggunaan bahan pembenah
tanah semakin berkembang. Per-
kembangan bahan pembenah tanah
hampir terjadi di seluruh belahan dunia

Bahan pembenah tanah dikenal ada dua jenis
yaitu pembenah tanah organik dan pembenah tanah
anorganik. Pembenah tanah organik salah satunya
seperti blotong, lateks, sedangkan pembenah tanah
anorganik misalnya zeolit, kapur pertanian, dan fosfat
alam. Kini, bahan pembenah yang mulai dikenal yaitu
batu basal. Batu basal merupakan jenis batuan beku
atas yaitu batu yang terbentuk dari magma yang
membeku di permukaan bumi sehingga disebut juga
batu vulkanik. Indonesia tercatat memiliki 127 gunung
api aktif dengan demikian potensi batu basal sangat
luas keberadaannya, namun sayangnya kajian batu
basal sebagai pembenah tanah di Indonesia masih
terbatas pada komoditas tertentu dan belum banyak
diaplikasikan pada perkebunan kopi dan kakao.

Alternatif Bahan Pembenah Tanah
Batu basal memiliki pH basa dan berwarna

gelap. Ismangil & Maas (2005) menyebutkan bahwa
batu basal bersama dengan batu andesit dan lava
merapi merupakan sumber K, Na, Ca, dan Mg yang
sangat potensial sebagai pupuk atau amelioran pada
tanah masam. Batu basal masih terbuka menjadi
alternatif pembenah tanah di masa mendatang
mengingat keberadaan batu mineral yang sudah
semakin menipis ketersediaannya, sehingga
diperlukan batu mineral lain yang berfungsi sebagai
alternatif pembenah tanah.

Pupuk batu basal dikenal sebagai pupuk
pelepas hara lambat, dan pengaruhnya akan

melalui serangkaian penemuan-penemuan baru.
Pembenah tanah masih menjadi andalan bagi petani
mengingat peran pembenah tanah yang mampu
mengoptimalkan pemberian pupuk di dalam tanah.
Di samping itu ditinjau dari segi harganya yang
relatif lebih murah dibandingkan pupuk anorganik
diharapkan pembenah tanah dapat membantu
permasalahan petani dalam memenuhi kebutuhan
pupuk.

Batu basal koleksi Puslitkoka
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terlihat dalam jangka waktu yang lama sehingga
pupuk batuan silikat seperti basal sangat sesuai
diaplikasikan pada tanaman perkebunan yang
banyak dikembangkan pada tanah masam.

Serbuk basal

Cocok untuk Tanah Masam
Tanah di Indonesia didominasi oleh tanah

Podsolik Merah Kuning (PMK) terutama di daerah
yang memiliki curah hujan tinggi seperti Sumatera
dan Jawa. Kondisi pH tanah masam merupakan salah
satu kendala dalam budidaya tanaman yang tumbuh
pada tanah tersebut. pH tanah masam sangat
mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam
tanah. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang
memiliki pH masam berpotensi mengalami keracunan
unsur mikro yang tentunya dapat menghambat
pertumbuhan tanaman, khususnya kopi dan kakao.
Sebagai pemecahan permasalahan pada tanah
masam tersebut dapat digunakan pembenah tanah
dari batuan yang bersifat basa sehingga mampu
meningkatkan pH tanah.

Penggunaan pembenah tanah anorganik pada
perkebunan kopi dan kakao di tanah masam selama
ini lebih banyak menggunakan kapur pertanian
dolomit atau kieserit untuk meningkatkan pH tanah.
Dolomit dan kieserit termasuk jenis batu mineral yang
sudah diproduksi secara massal di Indonesia namun
peluang untuk mengembangkan basal sebagai
pembenah tanah masih sangat terbuka apalagi
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak
gunung berapi.

Bukti penelitian di berbagai komoditas telah
diperoleh informasi keefektifan basal sebagai

pembenah tanah. Berdasarkan penelitian-penelitian
yang telah dilakukan, basal berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan tanaman antara lain tebu,
kopi, kakao, Eucalyptus, gandum, dan beberapa
tanaman lainnya. Pengaruh pemberian basal
terhadap sifat kimia tanah berbeda-berbeda untuk
setiap tanaman, hal ini disebabkan perbedaan
fisiologi tanaman yang juga akan berdampak pada
pertumbuhan tanaman.

Kandungan Hara Lebih Lengkap
Dibandingkan pembenah tanah jenis zeolit dan

dolomit, pembenah tanah basal memiliki kandungan
hara yang lebih lengkap, karena mengandung unsur-
unsur yang dibutuhkan tanaman seperti Si, Ca, Mg,
K, dan P.

Basal, zeolit, dan dolomit memiliki kesamaan
meningkatkan pH tanah. Kandungan yang lengkap
pada basal dibandingkan zeolit dan dolomit
mempunyai nilai lebih dalam memberikan efek positif
terhadap pertumbuhan beberapa tanaman terutama
kandungan P yang tidak terdapat pada pembenah
tanah zeolit maupun dolomit. Pengujian enam bulan
pada tanaman kakao membuktikan bahwa Na,
pH, dan kejenuhan basa cenderung meningkat.
Kemudian penggunaan basal yang dikombinasikan
dengan pupuk NPK pada tanaman Eucalyptus
setelah enam tahun dilaporkan memiliki batang paling
besar bahkan pada perlakuan murni basal diameter
batang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan
hanya dari pupuk NPK saja. Penelitian penggunaan
basal yang dihancurkan pada tanah-tanah masam
dan pelapukan tinggi di Mauritus nyata meningkat-
kan kandungan gula dan sukrosa setelah delapan
tahun perlakuan. Berdasarkan penelitian-penelitian
tersebut, terbukti bahwa basal dapat dimanfaatkan
sebagai pembenah tanah seperti halnya dolomit
maupun zeolit.

Penggunaan basal sebagai pembenah tanah
sangat membantu tanaman-tanaman terutama yang
ditanam di tanah masam. Kemampuannya dalam
membantu meningkatkan kesuburan tanah menjadi
alat untuk mengatasi degradasi kesuburan tanah.
Sifatnya yang slow release bermanfaat dalam
penyediaan hara dalam jangka waktu yang panjang.
Kombinasi dengan bahan organik akan lebih
memacu hasil pelepasan hara menjadi lebih baik.
Priyono (2004) menambahkan bahwa secara umum
keunggulan pupuk batuan silikat layaknya batuan
basal yaitu: (a) mengandung banyak macam hara
esensial bagi tanaman, (b) meningkatkan pH tanah
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dan mengurangi toksisitas dalam tanah, (c) berperan
sebagai pupuk non polutan karena pelepasan hara
dari pupuk batuan silikat lambat sehingga polusi
tanah dan air akibat pelindian hara dari lahan
pertanian sangat minim, dan (d) mempunyai
pengaruh positif terhadap sifat tanah dan per-
tumbuhan tanaman dalam jangka waktu lama
sehingga dapat menjamin keberlanjutan hasil
tanaman yang tinggi. Dengan demikian basal dapat
berperan sebagai alternatif baru batu mineral lain
yang sudah dulu dikenal sebagai pembenah tanah.

Penutup
Batu basal memiliki peluang besar dikembang-

kan di Indonesia dan dapat berfungsi sebagai
alternatif pembenah tanah baru mengingat potensi
batuan vulkanik di Indonesia cukup tinggi.
Penggunaan basal lebih tepat bila dikombinasikan
dengan bahan organik sehingga mampu meningkat-
kan keefektifan basal untuk melepaskan hara dan
harapan pertanian yang berwawasan lingkungan
dapat terwujud.

Komposisi pembenah tanah dari beberapa batu mineral

Pembenah tanah Si Ca Mg K P Referensi

Basal (%) 21,6 6,54 6,44 1,25 0,3 Shamsudin & Kapok  (2010)
Zeolit (%) 62,75 3,3 0 1,28 0 Gusyana (2011)
Dolomit (%) 0 30 18 0 0 Marlina (2001)



21 <<
24 | 2 | Juni 2012

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

Sertifikasi Kopi Berkelanjutan di Indonesia

Fitria Ardiyani1) dan Novie Pranata Erdiansyah1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Globalisasi perdagangan menuntut produk-produk pertanian yang diekspor
ke negara-negara Amerika dan Eropa harus bersertifikat, termasuk kopi. Sertifikasi
kopi ekolabel saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dan diperkirakan
tahun 2015 pangsa pasar kopi ekolabel dapat mencapai 40%. Beberapa lembaga
sertifikasi dunia telah melakukan sertifikasi kopi di Indonesia antara lain Organic,
Fair Trade, UTZ, RainForest Alliance, Bird Friendly, dan 4C. Secara ekonomi
kegiatan sertifikasi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan petani, serta
menjaga kelestarian lingkungan guna mendukung produksi kopi yang berkelanjutan.

Produk tersertifikasi

Kopi merupakan salah satu komoditas
unggulan dunia dan di Indonesia. Data
ICO tahun 2012 menyebutkan bahwa
produksi kopi dunia mencapai delapan

nya lahan pertanian sedangkan jumlah penduduk
semakin meningkat. Sistem produksi kopi ber-
kelanjutan telah dijadikan acuan dalam sistem
perdagangan kopi dunia. Sistem pertanian ber-
kelanjutan dalam produksi kopi harus memperhatikan
aspek people (manusia dan hubungannya dengan
masyarakat), planet (kelestarian lingkungan), dan
product (ekonomi). Ketiga aspek tersebut merupakan
landasan dalam sertifikasi produk kopi.

Produk kopi spesialti dan kopi bersertifikat
ekolabel sudah menjadi tren pasar kopi dunia saat
ini. Diperkirakan pada tahun 2015, pangsa pasar
kopi bersertifikat akan mencapai >40%. Dengan
demikian proses sertifikasi perlu disosialisasikan
kepada pekebun/petani kopi di Indonesia agar dapat
memanfaatkan peluang pasar kopi bersertifikat
tersebut secara maksimal.

juta ton, sedangkan data Ditjenbun tahun 2012
bahwa produksi kopi Indonesia mencapai 638.647
ton yang diperoleh dari area produksi seluas
1.233.698 ha. Seiring dengan berkembangnya
industri perkopian di Indonesia, beberapa tantangan
yang masih dihadapi, khususnya kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap teknologi ramah
lingkungan dan penggunan bahan kimia yang
berlebihan sehingga kurang mendukung sistem
pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian ber-
kelanjutan merupakan tuntutan masa depan sebab
tantangan dunia pertanian semakin berat yang
dihadapkan pada permasalahan semakin terbatas-
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Jenis-Jenis Sertifikasi kopi
1. Organic

Organic merupakan badan sertifikasi dunia
yang mempunyai misi menciptakan sistem
pertanian berkelanjutan yang selaras dengan
lingkungan, menjamin biodiversitas, dan
peningkatan kesuburan tanah. Lembaga
sertifikasi ini dibentuk oleh Inggris, India, dan
Amerika Serikat yang pertama kali melakukan
sertifikasi tahun 1967. Organic memiliki ruang
lingkup pertanian organik beserta proses
pertanamanya. Selain itu, Organic juga
memperhatikan faktor lingkungan, proses
produksi dan standar yang digunakan. Sertifikasi
dengan sistem Organic dilakukan secara rutin
dalam satu tahun. Sertifikasi ini wajib digunakan
dan diaplikasikan bagi produk-produk organik
termasuk kopi, yang diperdagangkan di Amerika
Serikat. Selain itu, negara yang mulai meng-
gunakan sertifikasi Organic adalah Kanada,
Rusia, Jepang, dan negara-negara Eropa.

Produk kopi yang mendapat sertif ikasi
Organic akan mendapatkan premium harga.
Harga kopi yang bersertifikat Organic ditingkat
petani pada tahun 2000-2001 mencapai
USD 0,63 per pound sedangkan kopi yang
tidak bersertif ikat di tingkat petani hanya
USD 0,41 per pound. Berdasarkan perbedaan
harga tersebut, nilai premium harga sekitar 54%
dari harga normal. Informasi mengenai sertifikasi
Organic dapat dilihat pada www.ota.com

2. Fair Trade certificed

Sistem sertifikasi ini telah mensertifikasi
kurang lebih 96 juta kg kopi pada tahun 2009.
Misi badan sertifikasi ini adalah mendukung
peningkatan kesejahteraan petani dengan cara
turun langsung dalam penentuan harga,
melakukan perdagangan tanpa perantara,
dan meningkatkan kualitas produk dengan
peningkatan kinerja kelompok serta lingkungan.
Ide mengenai Fair Trade terbentuk pada tahun
1970 di Belanda. Pada saat ini Fair Trade
berpusat pada FLO (Fairtrade Labelling Orga-
nizations International), dan bekerjasama
dengan 19 cabang di seluruh dunia. Sertifikasi
Fair Trade mulai beroperasi sejak tahun 1998.

Sertifikasi Fair Trade melakukan sertifikasi
pada semua produk pertanian, termasuk juga
kopi. Informasi mengenai Fair Trade dapat dilihat
pada www.transfairusa.org

3. UTZ Certified

UTZ Certified adalah program sertifikasi
dunia yang menetapkan standar untuk produksi
yang bertanggung jawab pada berbagai
komoditas pertanian. Komoditas yang ditangani
adalah kopi, kakao, teh. UTZ Certified mem-
berikan jaminan terhadap produk secara
profesional, jaminan sosial dan kualitas
lingkungan. Aturan sertifikasi berdasarkan
kriteria UTZ Certified tercantum dalam UTZ
Certified Code of Conduct. UTZ Certified mem-
berikan jaminan pada produk kopi anggotanya,
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dari tingkatan produsen, retailler hingga
konsumen. Selain itu ketelusuran produk kopi
dan proses produksi juga menjadi sorotan utama
pada sertifikasi jenis ini. UTZ Certified juga
mengadakan training bagi anggotanya untuk
menjelaskan program sertifikasi.

UTZ Certified mulai banyak diminati oleh
petani kopi karena semakin banyak negara
yang menjadikan UTZ Certified sebagai syarat
dalam penjualan kopi, seperti Amerika Serikat,
Inggris, Swedia, Perancis, Jepang, Australia,
Jerman, dan Finlandia. Informasi yang lengkap
dapat dilihat pada www.utzcertified.com

4. Rain Forest Alliance

Rain Forest Alliance (RFA) adalah
organisasi nirlaba yang berpusat di New York.
Misi dari RFA adalah melestarikan keaneka-
ragaman hayati dan mempromosikan sistem
keberlanjutan dalam bidang kehutanan,
pariwisata, dan pertanian termasuk pada
perkebunan kopi. Selain bertujuan untuk
melindungi keberlanjutan lingkungan, RFA juga
bertujuan melindungi hak-hak pekerja.

Seperti halnya dengan ekolabel yang lain,
RFA juga memiliki code of conduct dalam
program sertifikasinya. RFA juga menerapkan
syarat-syarat khusus dalam proses setifikasinya,
antara lain:
- Perlu adanya naungan minimal 12 jenis/ha

pada lahan petani.
- Kebun yang berbatasan dengan sungai harus

memiliki pembatas 10 m di sepanjang tepian
sungai.

- Petani tidak diperbolehkan menggunakan
bahan kimia untuk pengelolaan kebunnya.

- Tidak diperbolehkan memperkerjakan anak
dibawah 15 tahun, dan kalau pun harus bekerja
perlu didampingi oleh orang tuanya dan tidak
diperbolehkan melakukan pekerjaan yang
berat. Buruh anak-anak juga wajib diberikan
pendidikan dan tempat tinggal yang layak.

RFA telah melakukan sertifikasi pada 44
negara penghasil kopi, sebagai contoh Brazil,
Colombia, Costarica, Indonesia, India, Jamaica,
Vietnam, dan Amerika Serikat. Informasi
mengenai RFA dapat dilihat di www.rainforest-
alliance.org

5. Bird Friendly

Bird Friendly adalah sertif ikasi yang
diciptakan oleh Smithsonian Migratory Bird
Center (SMBC) pada tahun 1997, yang
merupakan bagian dari Kebun Binatang Nasional
yang berbasis di Washington. Sertifikasi ini
bergerak pada agroekosistem kopi dan kegiatan
produksinya. Syarat yang harus dipenuhi oleh
anggota adalah harus tersertifikasi Organic
terlebih dahulu, kemudian harus memenuhi
syarat tambahan berupa penyediaan ruang
hidup bagi burung dan satwa liar yang lain. Hal
ini dilakukan karena menurut survei yang
dilakukan oleh para ahli biologi, perkebunan
kopi yang memiliki naungan merupakan
rumah yang cocok bagi hewan, terutama
burung dan keanekaragaman hayati. Sertifikasi
ini akan diberikan kepada anggota apabila
telah memenuhi syarat yang berlaku dan
keanggotaannya berlaku selama tiga tahun.
Bird Friendly mulai diwajibkan di Amerika
Serikat, Kanada, Jepang, dan Belanda. Informasi
mengenai sertifikasi ini dapat dilihat lebih lanjut
pada www.SmithsoniaMigratoryBirdCenter

6. 4C Association

4C adalah singkatan dari Common Code for
the Coffee Community, sebuah organisasi
dengan keanggotaan yang terbuka bagi para
pemegang kepentingan dan mempersatukan
pihak-pihak yang berkomitmen untuk menangani
persoalan kelestarian lingkungan, khususnya
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kebun kopi. Organisasi ini beranggotakan semua
pihak yang berhubungan dengan kelestarian
kopi, seperti contohnya petani, importir,
eksportir, pedagang, dan pengecer kopi.
Selain itu 4C juga beranggotakan organisasi
masyarakat sipil, seperti organisasi non-
pemerintah, badan standarisasi, dan serikat
pekerja, institusi publik, badan riset, dan
individuyang berkomitmen terhadap sasaran
asosiasi.

Misi 4C adalah menjadi platform sistem
perkopian yang berkelanjutan, yang dapat
memfasilitasi semua pemegang kepentingan dan
memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Visi
4C adalah mempersatukan seluruh pemegang
kepentingan kopi yang relevan, agar dapat
bekerja bersama-sama menuju perbaikan
sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan serta

membagun sektor berkelestarian bagi generasi-
generasi mendatang.

Keanggotaan 4C bersifat berkelanjutan dan
perpanjangan tahunan akan berjalan secara
otomatis (kecuali jika dibatalkan sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan). Namun
demikian, biaya sertifikasi ditanggung oleh petani
kopi, sehingga sampai sekarang sertifikasi 4C
ini masih sulit diterima oleh petani kopi atau
asosiasi eksportir kopi di Indonesia. Informasi
mengenai sistem sertifikasi 4C dapat diakses di
www.4c-coffeeassociation.org
Jenis-jenis sertifikasi kopi tersebut memiliki

sistem dan standar yang berbeda-beda, seperti pada
pemberian harga premium, keanggotaan sertifikasi
dan elemen pokok yang mempengaruhi. Perbedaan
sifat beberapa jenis sertifkasi dapat dilihat pada tabel
berikut (Adam Kline, 2010).

Jenis serifikasi Organic Fair Trade Rain Forest Alliance Bird Friendly UTZ Certified 4C

Elemen pokok - Lingkungan - Sosial - Manajemen Biofisik kriteria - Sosial - Ekonomi
dalam setifikasi - Produktivitas - Ekonomi - Konservasi (naungan) - Lingkungan - Sosial
kopi   lahan   lingkungan
  - Strandar proses - Lingkungan - Ekosistem   - Ekonomi - Lingkungan
    - Organisasi - UU tenaga kerja   - Keamanan  
      - Keuntungan     pangan

      komunitas
Keanggotaan Semua pihak Semua pihak Semua pihak Semua pihak Semua pihak Semua pihak
dalam setifikasi kecuali yang yang sudah dari produsen yang sudah yang sudah yang sudah
  tidak berhubungan terdaftar dalam hingga penjual terdaftar dalam terdaftar dalam terdaftar dalam
  dengan proses sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi

dan penjualan        
Ketelusuran Dijamin dari Dijamin dari Dijamin dari Dijamin dari Dijamin dari Dijamin dari
sistem sertifikasi pembeli hingga pembeli hingga pembeli hingga pembeli hingga pembeli hingga pembeli hingga
  produsen  produsen  produsen produsen produsen produsen
Perbedaan harga Ada Ada Ada Ada Ada Tidak
dengan petani            
non sertifikasi            
Harga Premium USD0,255/pon USD Diwujudkan USD USD0,05/pon Tidak memiliki
    1,25-0,1/Pon dengan membantu 0,05-0,1/Pon    
      melakukan efisiensi,      
      meningkatkan      
      kualitas dan

    mengkontrol
biaya produksi

Biaya yang Biaya inspeksi Biaya proses Biaya audit - Akomodasi Biaya (fee) Biaya
dikeluarkan (biasanya audit   inspektor auditor keanggotaan
produsen ditanggung - Biaya

oleh negara)       penggunaan logo    
Biaya yang Sekitar USD700 - Tidak USD1,5/pon USD100/Tahun USD0,012/pon Tergantung
dikeluarkan 3.000/tahun dikenakan biaya kopi beras     pada posisi
pembeli    tetapi harus       keanggotaan

membayar dengan dalam
harga minimum sertifikasi
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Sertifikasi dan Kesejahteraan
Petani

Masyarakat di negara-negara maju mulai sadar
akan pentingnya kelestarian lingkungan bagi
keberlanjutan hidup manusia sehingga produk
yang dihasilkan harus memiliki dampak positif
terhadap lingkungan. Sertifikasi ekolabel merupakan
solusi terhadap permasalahan tersebut. Bagi negara
pengekspor kopi, sertifikasi merupakan langkah
yang harus ditempuh untuk mempermudah
pemasaran kopi ke negara-negara yang mewajibkan
sertifikasi.

Dalam proses sertifikasi ada banyak hal yang
harus dilakukan petani yang mencakup tiga aspek

yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan
sistem ini terasa berat bagi sebagian petani karena
secara umum tingkat kepemilikan lahan petani kopi
relatif kecil sehingga penerapan sistem sertifikasi
ini akan lebih sulit dibandingkan perkebunan besar.

Agar sistem sertifikasi berjalan dengan baik perlu
ada kompensasi harga yang diterima petani yang
melakukan sertifikasi. Kompensasi harga atau lebih
dikenal dengan harga premium mungkin telah
disosialisasikan kepada petani di beberapa tempat,
tetapi pada kenyataannya ada beberapa petani yang
tidak mendapatkan kompensasi harga tersebut.
Apabila hal ini lebih diperhatikan, akan sangat
mungkin apabila petani di Indonesia dapat mengelola
lahannya dengan prinsip sustainable agriculture.

Penutup
Program sertifikasi kopi pada dasarnya memberikan efek yang baik jika diterapkan secara benar.

Pada setiap program sertifikasi, petani diajarkan mengenai cara budidaya yang baik dan benar sesuai
dengan standar yang dibuat masing-masing lembaga sertifikasi. Tuntutan untuk dapat menghasilkan kopi
yang berkualitas tinggi juga akan dapat meningkatkan mutu kopi nasional di Indonesia. Keuntungan lain
dari adanya sertifikasi yaitu petani menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta keadaan sosial sehingga
usaha tani yang mereka lakukan dapat lebih berkelanjutan. Namun, berapa besar nilai tambah yang didapatkan
petani dari harga kopinya yang telah tersertifikasi masih merupakan pertanyaan besar sampai dengan
saat ini.

Kebun kopi tersertifikasi

Sumber foto : Rainforest Alliance
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PETUNJUK PENULISAN

1. Tulisan bersifat semi populer yang menyampaikan informasi mengenai
perkembangan teknologi, peristiwa, gejala dan pendapat (opini) komoditas kopi
dan kakao atau pun komoditas lain yang berkaitan dengan budidaya dan pengolahan
kopi dan kakao.

2. Tulisan disusun secara logis dan sistematis menggunakan bahasa yang komunikatif
dan mudah dimengerti dengan tetap memperhatikan kaidah Bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Isi tulisan meliputi;
a. Judul
b. Nama penulis dan asal instansi atau alamat
c. Ringkasan
d. Isi tulisan meliputi latar belakang, deskripsi teknologi proses atau prototipe

produk, cara aplikasi, rekomendasi teknis, informasi tambahan mengenai
manfaat dan resiko, dilengkapi dengan gambar berupa foto, sketsa, grafik
maupun prototipe alat/produk

e. Penutup
3. Apabila menyitir pendapat orang lain atau pustaka maka pendapat orang lain

tersebut ditulis di dalam isi naskah dengan menyebutkan nama dan bidang
kepakarannya sedangkan daftar pustaka ditulis dalam catatan kaki.

4. Naskah ditulis dengan program Microsoft Word font Arial, ukuran 12 points
dengan spasi tunggal, maksimal 5 halaman.

5. Tulisan dikirimkan ke Dewan Redaksi Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia, dalam bentuk soft copy melalui alamat email: warta@iccri.net
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