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PENGANTAR REDAKSI

 Salah satu usaha untuk meningkatkan daya saing produk kopi 
dan kakao Indonesia di pasar dunia adalah dengan menghasilkan 
produk yang memiliki karakteristik khas yang spesifik dan unik. Peluang 
tersebut sangat terbuka lebar mengingat kopi dan kakao merupakan 
komoditas perkebunan yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan tumbuhnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki kondisi alam yang bervariasi serta keberagaman adat istiadat 
yang berpotensi untuk menghasilkan produk kopi maupun kakao 
spesialti. Pada Warta edisi 24 (3) ini memaparkan tentang persyaratan 
suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) 
sebagai produk spesialti serta contoh-contoh produk yang telah 
mendapatkan sertifikat IG. Selain itu juga terdapat artikel tentang 
keragaman karakter buah kakao, perkembangan metode pengendalian 
hama penggerek buah kakao (PBK) yang ramah lingkungan serta 
artikel tentang fenomena kegilaan terhadap cokelat atau yang disebut 
dengan istilah “Chocoholic”. Edisi ini juga memberikan informasi 
tentang histologi planlet kopi maragogip hasil perbanyakan Somatik 
Embriogenesis dan potret usahatani kopi rakyat di Banyuwangi. 

Selamat menikmati ulasan kami.

Salam,

Redaksi
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Keragaman Karakter Buah pada
Keturunan Hibrida F1 Kakao

Indah Anita-Sari1) dan Agung Wahyu Susilo1)

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

Adanya keragaman karakter buah pada keturunan hibrida F1 kakao tidak
selalu mengindikasikan adanya penyimpangan genetik (off type). Ekspresi
perbedaan karakter buah pada keturunan hibrida F1 merupakan cerminan
adanya keragaman genetik dari kedua klon tetua yang bukan galur murni (non-
homozygous). Keragaman karakter buah pada keturunan hibrida F1 dapat ditunjukkan
melalui keragaman warna buah, bentuk buah, dan tekstur permukaan buah.

ersilangan antara klon tetua yang
buahnya berwarna hijau dan merah
secara umum akan memunculkan
anakan dengan buah berwarna
hijau,merah atau perpaduan antar
keduanya bahkan dapat terjadi

persilangan antarklon yang buahnya berwarna
hijau dapat menghasilkan turunan yang buahnya
berwarna merah sebagai akibat proses
rekombinasi genetik. Pola pewarisan suatu sifat
yang dikendalikan oleh gen di dalam inti sel (gen
inti) akan menghasilkan perpaduan sifat antara
tetua jantan dan tetua betina, sedangkan apabila
pewarisan sifat dikendalikan oleh gen di dalam
sitoplasma maka akan terjadi pola pewarisan
maternal effect (pengaruh induk betina). Selama
ini warna buah telah digunakan untuk identifikasi
kelompok genetik kakao secara visual; kakao jenis
Criollo atau Trinitario umumnya buahnya berwarna
merah, sedangkan kakao jenis Forastero
umumnya buah berwarna hijau termasuk sebagian
jenis Trinitario.

Warna buah pada keturunan F1 akan
menunjukkan banyak keragaman antara lain
merah, hijau, atau perpaduan antar kedua warna
tersebut. Kombinasi warna yang terbentuk
merupakan hasil perpaduan antara kedua tetua
yang digunakan. Populasi hasil keturunan hasil

persilangan TSH 858 x ICS 13 dan TSH 858 x
NIC 7 yang kedua tetuanya memiliki warna buah
merah dapat menghasilkan turunan dengan warna
buahnya hijau dan merah atau perpaduan hijau-
merah. Warna hijau misalnya beragam ada hijau
tua, hijau muda atau hijau keputihan sedangkan
keragaman warna merah misalnya merah tua,
merah muda, atau merah kehijauan tergantung
kadar antosianin dan pembentukan warna pada
alur buah.

Setiap individu tanaman memiliki ekspresi
warna yang berbeda-beda. Keragaman warna buah
ini merupakan cerminan tingkat keragaman genetik
pada keturunan hibrida F1. Proporsi individu
tanaman dengan warna buah hijau, merah atau
perpaduan antar keduanya juga berbeda pada
populasi hibrida F1.

Keturunan persilangan KEE 2 x Sulawesi 1
menunjukkan persentase hampir sama antara
jumlah individu yang memiliki buah berwarna
merah dan berwarna hijau. Berbeda dengan hasil
persilangan resiproknya yaitu Sulawesi 1 x
KEE 2 menunjukkan bahwa 72,39% individu
keturunannya memiliki buah berwarna hijau.
Begitu juga dengan hasil persilangan TSH 858
x KEE 2 menunjukkan persentase individu
keturunan lebih banyak yang memiliki warna buah
hijau (74,69%).
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KEE 2 x Sulawesi 1 (hijau x merah) 44,78 55,22
Sulawesi 1 x KEE 2 (merah x hijau) 27,61 72,39
TSH 858 x KEE 2 (merah x hijau) 74,69 25,31
KEE 2 x TSH 858 (hijau x merah) 51,47 48,53

Proporsi warna buah pada persilangan F1 dan resiproknya

Merah Hijau
Persillangan

Warna buah (%)

Variasi warna hijau pada buah hasil persilangan TSH 858

Variasi warna merah pada buah hasil persilangan TSH 858 x NIC 7

NIC 7

TSH 858

TSH 858
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Apabila terdapat pewarisan sitoplasmik atau
pengaruh tetua betina maka keturunan persilangan
resiproknya masing-masing akan berbeda, dan
keturunannya hanya memperlihatkan ciri dari tetua
betina. Jika karakter warna buah tidak menunjukkan
adanya perbedaan antara F1 dengan resiproknya,
maka genotipe tetua yang digunakan tidak terdapat
gen pengendali yang terdapat pada mitokondria
atau kloroplas. Tidak adanya efek induk betina pada

pewarisan sifat kedua persilangan maka kedua tetua
yang digunakan dapat dijadikan tetua betina atau
tetua jantan dalam persilangan untuk tujuan
mempelajari pola pengendalian warna buah kakao
oleh gen inti.

Begitu juga dengan karakter tekstur
permukaan buah pada keturunan hibrida F1
menunjukkan adanya keragaman dari halus
sampai dengan sangat kasar. Hasil persilangan

Variasi warna buah pada keturunan TSH 858 x Sulawesi 1

TSH 858

Sulawesi 1

Variasi warna buah pada keturunan Sulawesi 1 X ICS 13

KW 162Sulawesi 1

ICS 13
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Sulawesi 1 yang memiliki tekstur permukaan buah
halus dengan TSH 858 yang memiliki tekstur
permukaan buah agak kasar memiliki keturunan
dengan tekstur permukaan yang bervariasi
meliputi halus, sedang dan kasar.

Adanya keragaman karakter ini menunjukkan
bahwa sifat ini dimungkinkan diwariskan oleh kedua
tetua tersebut. Tekstur permukaan buah gambar (a)
cenderung mendekati karakter dari tetua TSH 858,
sedangkan gambar (b) dan (c) memiliki tektur

permukaan buah sedang sampai halus, cenderung
mendekati karakter klon tetua Sulawesi 1.

Bentuk buah merupakan salah satu karakter
penting sebagai penciri perbedaan antar genotipe
kakao. Bentuk buah pada kakao dapat dibedakan
menjadi ellips, oblong, obicular dan obovate. Hasil
persilangan Sulawesi 1 yang memiliki bentuk buah
ellips dengan TSH 858 yang juga memiliki bentuk
buah ellips dapat menghasilkan turunan dengan
variasi bentuk buah ellips, obovate, dan oblong.

Penutup
Keragaman karakteristik buah pada hibrida F1 kakao sebagai perwujudan adanya rekombinasi

genetik hasil persilangan antar klon tetua yang bukan galur murni. Keragaman ini bukan bentuk
penyimpangan genetik (off type) sehingga tidak mengurangi kemurnian genetik bahan tanam
hibrida yang ditanam oleh petani/pekebun namun justru bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan
horisontal pertanaman kakao. Dari sudut pandang pemuliaan, adanya keragaman ini justru
bermanfaat sebagai materi seleksi klon unggul baru.

Bentuk buah obovate (a), ellips (b), dan oblong (c)
a b c

Tekstur permukaan buah kasar (a), sedang (b), dan halus (c)
a b c
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Histologi Jaringan Planlet
Kopi Maragogip Hasil Perbanyakan

Somatic Embryogenesis

Rina Arimarsetiowati1)

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

Kopi Maragogip adalah satu di antara jenis kopi Arabika yang telah
dikembangkan di dataran tinggi Ijen sebagai salah satu produk kopi spesialti.
Guna mendukung percepatan pengembangan kopi Maragogip maka dilakukan
upaya perbanyakan massal dengan teknik Somatic Embryogenesis (SE).
Tahapan yang perlu dilakukan antara lain identifikasi histologi jaringan planlet
hasil perbanyakan SE guna mengetahui karakteristik spesifik jaringan akar,
batang, dan daun sebagai salah satu kriteria keberhasilan perbanyakan SE.

opi Maragogip menghasillkan biji
yang ukurannya besar sehingga
sering disebut sebagai kopi gajah.
Kopi ini merupakan satu di antara
jenis kopi Arabika hasil mutasi dari

varietas Typica yang awalnya ditemukan di
wilayah Maragogype, Brasil sehingga disebut kopi
Maragogip. Kopi Maragogip ini memiliki cita rasa
yang unik namun produksinya rendah sehingga
investasi pengembangan kopi Maragogip ini
cukup mahal. Di Indonesia, kopi Maragogip
dikembangkan di dataran tinggi Ijen yang saat
ini sedang dieksplorasi kembali potensi kekhasan
cita rasanya untuk dikembangkan sebagai kopi
spesialti. Ciri morfologi kopi Maragogip ini adalah
memiliki ukuran buah dan biji yang besar, bentuk
lonjong, dan keragaan vigor tanaman yang baik.
Populasi tanaman kopi Maragogip tertanam di
Kebun Kayumas dan Kebun Pancur Angkrek PTPN
XII meskipun jumlahnya semakin menurun. Untuk
itu dilakukan upaya penyelamatan kopi Maragogip
melalui percepatan perbanyakan klonal dengan
teknik Somatic Embryogenesis (SE).

Perbanyakan kopi Maragogip secara
konvensional dapat dilakukan secara generatif

menggunakan biji, namun adanya keterbatasan
jumlah tanaman induk untuk menghasilkan benih
maka ditempuh cara perbanyakan dengan teknik
SE agar dihasilkan bibit  skala massal dalam waktu
relatif singkat. Perbanyakan Maragogip dengan
teknik SE masih sedang dikaji. Berbagai upaya
terus dilakukan untuk perbaikan metode
perbanyakan SE kopi Maragogip ini dengan
mengevaluasi jenis jaringan yang tepat sebagai
sumber eksplan, faktor genetik tanaman, dan
komposisi media tumbuh. Seperti umumnya
tanaman kopi Arabika tersusun atas jaringan
pelindung, jaringan meristem, jaringan epidermis,
jaringan parenkim (jaringan dasar), jaringan
kolenkim (jaringan penyokong), jaringan
sklerenkim (jaringan penyokong), dan jaringan
pengangkut (xylem dan floem) yang mana
jaringan-jaringan tersebut memiliki struktur
histologi yang berbeda satu sama lain sehingga
akan berbeda pula tanggapan pertumbuhannnya
dalam media tumbuh in vitro. Pengamatan
histologi jaringan planlet hasil perbanyakan SE
kopi Maragogip dilakukan untuk menggali potensi
berbagai jenis jaringan tersebut sebagai sumber
eksplan perbanyakan in vitro.
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Pengertian Histologi
Histologi merupakan salah cara untuk

mengetahui struktur dan fungsi jaringan
yang lazimnya dilakukan secara mikroskopis.
Pengkajian histologi jaringan ini sebagai langkah
awal dalam mempelajari fungsi fisiologis sel-sel
dalam tubuh, baik hewan maupun tumbuhan.
Dalam bidang pertanian, ilmu histologi ini telah
dimanfaatkan untuk identifikasi berbagai jenis
penyakit tumbuhan. Dalam mengkaji histologi
jaringan tanaman diperlukan preparat yang
penyiapannya memerlukan keterampilan dalam
bidang mikroteknik. Preparat tersebut berisi objek
irisan melintang atau pun irisan membujur
jaringan tanaman yang akan diamati struktur
jaringannya. Dalam pembuatan preparat kopi
Maragogip terlebih dahulu dibuat irisan melintang
jaringan akar, batang, dan daun dengan metode
non embeding dan pewarnaan dengan Safranin.
Pengirisan jaringan bisa menggunakan silet tajam
ataupun mikrotom.

Jaringan Tanaman
Jaringan adalah kumpulan sel yang

mempunyai struktur dan fungsi yang sama serta
mengadakan hubungan dan koordinasi satu sama
lain untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
Jaringan pada tanaman terbagi dalam dua macam,
yaitu jaringan meristem (embrional) dan jaringan
dewasa (permanen).

1. Jaringan Meristem
Jaringan meristem adalah jaringan muda

yang terdiri atas sel-sel yang mempunyai sifat
membelah diri berfungsi untuk mitosis, dimana
sel-selnya kecil, berdinding tipis tanpa vakuola.
Jaringan meristem memiliki ciri-ciri, antara lain
aktif membelah dan belum mengalami
diferensiasi, berukuran kecil dan berdinding tipis,
memiliki nukleus yang relatif kecil, bervakuola
kecil, dan mengandung banyak sitoplasma, serta
berbentuk kuboid atau prismatik. Berdasarkan
letaknya pada batang, jaringan meristem terbagi
menjadi tiga, antara lain:
- Meristem lateral (samping), adalah meristem

yang terdapat di kambium dan kambium
gabus (felogen).

- Meristem interkalar (antara), adalah
meristem yang terdapat di jaringan dewasa
dan terdapat di pangkal ruas batang.

- Meristem apikal (ujung), adalah meristem
yang terdapat di ujung batang dan ujung akar.

Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan
meristem terbagi menjadi tiga, antara lain:
- Promeristem, yaitu jaringan meristem yang

sudah ada ketika tanaman masih dalam
tingkat embrio.

- Meristem primer, yaitu meristem yang
berasal dari sel-sel embrional yang
merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan
perkembangan embrio atau lembaga yang
terdapat di ujung batang serta ujung akar.

- Meristem sekunder, yaitu meristem yang
berasal dari jaringan dewasa yang telah
terhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi
embrional kembali.

2. Jaringan Dewasa
Jaringan dewasa adalah jaringan yang

terdiri atas sel-sel yang sudah tidak aktif
membelah dan telah mengalami diferensiasi.
Jaringan dewasa terbagi menjadi empat,
antara lain:
- Jaringan pelindung, berfungsi melindungi

tanaman dari pengaruh luar yang
merugikan. Jaringan pelindung pada
tanaman berupa jaringan epidermis dan
jaringan gabus. Jaringan epidermis,
berfungsi melindungi jaringan yang ada
di bawahnya, tempat masuknya air dan
mineral pada akar muda, epidermis air untuk
transpirasi, untuk keluar masuknya O2 dan
CO2. Jaringan gabus, berfungsi menggantikan
fungsi epidermis jika epidermis hilang,
rusak, mati, atau tidak aktif lagi serta untuk
melindungi jaringan lain agar tidak
kehilangan banyak air, mengingat sel-sel
gabus yang bersifat kedap air.

- Jaringan dasar (parenkim), adalah jaringan
yang terletak hampir di semua bagian
tanaman. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat
bagi jaringan-jaringan lain, berperan dalam
fotosintesis, tempat penyimpanan cadangan
makanan, dan untuk penyembuhan luka.
Terdiri atas dua jenis, yaitu aerenkim dan
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klorenkim. Aerenkim adalah jaringan parenkim
dengan rongga udara yang luas, sedangkan
klorenkim adalah jaringan parenkim yang
mengandung kloroplas yang berfungsi
sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.

- Jaringan penguat (mekanik), berfungsi
untuk memperkukuh tubuh tanaman.
Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan
penguat dibedakan menjadi jaringan
kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan
kolenkim adalah jaringan hasil diferensiasi
jaringan parenkim yang berfungsi untuk
menyokong dan memperkuat organ tumbuhan.
Sedangkan, jaringan sklerenkim adalah
jaringan yang tersusun dari sel-sel yang
bersifat tidak aktif dan seluruh bagian
dindingnya mengalami penebalan serta
berfungsi sebagai penyokong organ.

- Jaringan pengangkut (pembuluh), terdiri
atas jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem
berfungsi mengangkut air dan unsur
hara dari akar ke daun. Floem berfungsi
mengangkut dan mengedarkan zat-zat
makanan hasil fotosintesis dari daun ke
seluruh bagian tanaman.

Sistem Organ Tanaman
Organ pokok tanaman terdiri atas akar,

batang, dan daun. Modif ikasi organ pokok,
misalnya bunga, buah, dan biji.

1. Akar
Akar adalah organ tanaman yang masuk ke

dalam tanah. Fungsi akar pada tanaman, antara
lain sebagai tempat melekatnya tanaman pada
media (tanah), menyerap air dan garam mineral
dari tanah, memperkuat berdirinya tanaman, tempat
penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai
alat pernapasan. Jaringan penyusun akar, antara
lain epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem,
floem, dan empulur. Akar dapat dibedakan menjadi
tiga macam, yaitu akar tunggang pada tumbuhan
dikotil, akar serabut pada tumbuhan monokotil,
dan akar adventif (bukan berasal dari akar primer).

2. Batang
Batang merupakan organ tanaman yang

tumbuh di permukaan tanah. Fungsi batang,

antara lain menyalurkan air dan garam mineral dari
akar ke daun, menyalurkan zat makanan dari daun
ke seluruh tubuh, tempat penyimpanan cadangan
makanan, serta tempat menempelnya daun,
bunga, dan buah. Jaringan penyusun batang,
antara lain epidermis, korteks, stele, endodermis,
perisikel, empulur, xilem, floem, dan kambium.

3. Daun
Daun merupakan modifikasi dari batang,

merupakan bagian tubuh tanaman yang paling
banyak mengandung klorofil sehingga kegiatan
fotosintesis paling banyak berlangsung di daun.
Fungsi daun, antara lain sebagai tempat
berlangsungnya fotosintesis, menyerap CO2 dari
udara, sebagai tempat pengeluaran air melalui
transpirasi dan gutasi, serta untuk respirasi. Daun
tersusun atas beberapa jaringan, antara lain
epidermis, mesofil, berkas pengangkut (xilem &
floem) palisade (jaringan tiang), spons (jaringan
bunga karang), serta stomata.

Pembuatan Preparat
Organ akar, batang dan daun planlet kopi

Arabika varietas Maragogip hasil perbanyakan
somatik embriogenesis dii ris mel intang
menggunakan silet tajam dengan bantuan
gabus. Hasil irisan ditampung pada petri dish
yang berisi air. Sekitar 20 irisan organ akar,
batang dan daun yang tipis masing-masing
diletakkan diatas object glass secara berderet
dan diusahakan agar kondisi tetap basah.

Irisan organ akar, batang dan daun diseleksi
menggunakan mikroskop untuk mendapatkan
sampel yang representatif. Irisan terpilih edifiksasi
dalam botol flakon yang berisi 2 mL FAA selama
24 jam. Pencucian irisan menggunakan 2 mL
alkohol 70% dalam botol yang bebas fiksatif
sambil digoyang. Pencucian ini dilakukan
sebanyak dua kali. Larutan pencuci kemudian
dipindahkan ke dalam botol sisa.

Pewarnaan irisan organ akar, batang, dan
daun dengan mengganti alkohol 70% dengan zat
warna Safranin 1% dalam alkohol 70% selama
48 jam. Zat warna dipindahkan ke dalam botol
flakon. Pencucian irisan dengan 2 mL alkohol 70%
dalam botol yang bebas zat warna sambil
digoyang. Pencucian ini dilakukan sebanyak dua
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kali. Larutan pencuci kemudian dipindahkan
dalam botol sisa.

Pendehidrasian irisan organ akar, batang,
dan daun dengan 2 mL alkohol bertingkat mulai
dari 70%, 80%, 90%, dan absolut masing-masing
selama 2 menit dan digoyang membentuk angka
delapan. Larutan dehidran dipindahkan ke dalam
flakon. Pendealkoholisasian irisan dengan alkohol
xilol sebanyak 2 mL selama 2 menit dan digoyang
membentuk angka delapan, clearing ke xilol I dan
xilol II yang masing-masing 2 mL selama 2 menit.
Sisa dari larutan yang telah digunakan masing-
masing dipindahkan dalam botol. Stok bahan
direndam dalam 1 mL xilol. Tiga irisan diatur pada
object glass yang bebas lemak dengan bantuan
kuas. Penutupan menggunakan deck glass.
Preparat dikeringanginkan dan diberi label pada
object glass.

Preparat irisan akar, batang dan daun

Berdasarkan hasil pengamatan preparat
irisan akar, batang, dan daun planlet kopi
Maragogip hasil perbanyakan SE embiogenesis
dengan metode non-embeding teramati cukup
baik, preparat tampak tipis transparan, kecil,
terwarna serta kontras. Irisan akar, batang, dan
daun tampak terwarnai zat pewarna Safranin
dengan baik. Keenam preparat berwarna merah
kuat dan kontras sehingga bagian-bagian
jaringannya terlihat sangat jelas dan lengkap.
Preparat tersebut cukup representatif sehingga
dapat dibedakan antara bagian floem, xylem,
empelur, epidermis, endodermis, korteks,
parenkim, parenkim palisade, dan bunga karang.

Penggunaan metode non-embeding dapat
dilakukan dalam pembuatan preparat irisan
melintang, dimana jaringan terlihat pada
mikroskop tidak mengalami perubahan struktur
atau susunan.

Akar

Akar (dengan bulu akar)

Histologi jaringan akar planlet kopi
Maragogip

Trikoma Batang Batang
Histologi jaringan batang planlet kopi Maragogip
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Daun (dengan tulang daun) Daun

Histologi jaringan daun planlet kopi Maragogip

Penutup
Preparat irisan akar, batang, dan daun planlet kopi Maragogip hasil perbanyakan SE dapat

dibuat menggunakan metode non-embeding dengan zat pewarna Safranin. Pewarnaan dengan
Safranin memberikan kontras warna yang jelas pada bagian-bagian jaringan pada preparat irisan
akar, batang, dan daun planlet kopi Maragogip. Jaringan yang teramati pada preparat daun adalah
epidermis atas dan bawah, tulang daun, parenkim, parenkim palisade, dan bunga karang. Jaringan
pada batang ialah epidermis, korteks, empulur, xilem, serta floem sedangkan jaringan pada akar
antara lain epidermis, endodermis, korteks, empulur, xilem, floem, serta stele. Pengirisan preparat
diusahakan setipis mungkin agar sel-sel tidak menumpuk sehingga jaringan dapat teramati dengan
jelas. Pemilihan preparat harus yang benar-benar representatif.
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I

Indikasi Geografis:
Solusi Meningkatkan Daya Saing Produk

Kopi dan Kakao

Teguh Iman Santoso1) dan Niken Puspita Sari1)

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

Diferensiasi produk salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan
daya saing produk pertanian di era pasar global saat ini. Karakteristik dan
kualitas produk-produk pertanian sangat dipengaruhi oleh situasi geografis,
kondisi iklim setempat, cara produksi dan sosial-budaya masyarakat sehingga
menghasilkan produk pertanian yang memiliki karakter spesifik, unik dengan
reputasi baik. Indikasi geografis (IG) merupakan penanda yang saat ini
dikembangkan untuk mengidentifikasi produk-produk spesialti dan terbukti
dapat meningkatkan daya saing produk-produk pertanian, termasuk kopi dan
kakao yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. IG seperti halnya merek
lain, berperan penting sebagai marketing tools suatu produk pertanian.

ndonesia merupakan negara kepulauan
yang terdiri lebih dari 13.000 pulau
dengan total luas wilayah 5.180.053 km2,
sebagian besar lautan (3.257.483 km2)

dan sisanya daratan (1.922.570 km2), dan dihuni
lebih dari 1.128 suku bangsa. Hal tersebut
menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk
menghasilkan produk dengan karakteristik yang
khas dan spesifik berdasarkan lokasi geografisnya.
Faktor geografis di suatu wilayah juga akan
berpengaruh terhadap kebiasaan (habitualy)
serta adat istiadat (culture) suatu kelompok
masyarakat sehingga melahirkan suatu produk
yang spesifik dan otentik. Namun sampai saat ini
potensi tersebut belum termanfaatkan dengan baik
sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah,
pelaku usaha maupun masyarakat.

Saat ini dikembangkan suatu penanda yang
dapat berperan sebagai identitas karakter produk-
produk pertanian, yaitu indikasi Geografis (IG).
Tanda untuk produk IG umumnya menyebutkan

nama daerah di belakang nama produk itu sendiri,
sebagai contoh seperti Kopi Toraja, Kopi Gayo, Lada
Putih Muntok, Tembakau Mole Sumedang, Madu
Sumbawa, Purwaceng Dieng, dan Beras Cianjur.
Nama-nama tersebut selanjutnya dalam bentuk
etiket atau label dapat dilekatkan pada barang-
barang yang diperdagangkan sebagai penanda
karakter. Berdasarkan hal tersebut produk IG secara
jelas dapat dibedakan dengan produk serupa yang
berasal dari daerah lain berdasarkan spesifikasi
karakter, kualitas, dan reputasi. Prinsip IG hampir
serupa dengan merek dagang. Hanya saja merek
dagang digunakan untuk penanda produk yang
dihasilkan melalui proses pabrikasi dan hak
eksklusif penggunaan merek dagang dimiliki oleh
perseorangan atau perusahaan, sedangkan IG
digunakan untuk penanda kawasan geografis
dimana produk tersebut berasal dan hak eksklusif
atas penggunaan nama IG dalam perdagangan
dimiliki oleh masyarakat yang mendiami kawasan
dimana produk tersebut dihasilkan.
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Saat ini diperkirakan lebih dari 10.000 produk
IG di seluruh dunia dengan nilai transaksi dagang
mencapai sekitar USD50 juta. Beberapa contoh
produk IG yang telah memiliki reputasi luas seperti
Parmigiano-Reggiano Chesse (produk keju) dari
Itali, Darjeeling Tea (produk teh) dari India, Kobe
Beef (produk daging) dari Jepang, dan Idaho
Potatoes (produk kentang) dari Amerika Serikat.
Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 23 produk
indikasi geografis berdasarkan data yang dimiliki
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual
(Ditjen HKI) pada bulan Maret 2013, beberapa
diantaranya adalah Kopi Arabika Kintamani
Bali, Lada Putih Muntok, Kopi Arabika Gayo,
Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole
Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung
Lombok, Madu Sumbawa, Beras Adan Krayan,
Kopi Arabika Flores Bajawa, Purwaceng Dieng,
Ubi Cilembu, Kopi Arabika Kalosi Enrekang, dan
Salak Pondoh Sleman Jogja.

Regulasi produk IG dapat melindungi pihak
produsen maupun konsumen dari pemalsuan
label produk. Beberapa negara berkembang
percaya bahwa IG memberikan kesempatan untuk
melakukan ekspansi ekspor produk-produk
pertanian, khususnya produk-produk yang memiliki
keunikan, kaya akan tradisi dan dihasilkan dari
kawasan terbatas. Untuk pengembangan produk
IG, beberapa negara di kawasan Asia menerapkan
kebijakan yang berbeda. Di Thailand misalnya,
dalam mendukung pengembangan produk IG
memberlakukan kebijakan “One Town, One
Product, OTOP”, pemerintah lokal di daerah
tersebut memiliki kewajiban untuk memperkuat
komunitas pedesaan untuk meningkatkan kualitas

dan pemasaran produk lokal. Kebijakan tersebut
terinspirasi atas keberhasilan penerapan
kebijakan “One Village, One Product, OVOP” yang
dilakukan pemerintah Jepang terhadap produk
unggulan daerah. Program tersebut dilaksanakan
bersamaan dengan upaya pemerintah lokal
melakukan identif ikasi pengaruh geografis
terhadap kualitas produk-produk lokal.

Potensi Pengembangan IG Komoditas
Kopi dan Kakao di Indonesia

Perlindungan IG di Indonesia diatur dengan
Peraturan Pemerintah (PP) mengenai merek
dagang No. 15 tahun 2001, Bab 6, ayat 56 (1)
yang mengatur tata cara perlindungan terhadap
IG dan asal usul barang, yaitu “Indikasi geografis
harus dilindungi sebagai tanda yang meng-
indikasikan tempat asal usul barang yang karena
faktor-faktor geografis dan lingkungan, termasuk
faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya
memberikan karakteristik spesifik dan mutu pada
barang yang diproduksi tersebut”.

Bersama-sama dengan perbaikan pengetahuan
dan sikap kelompok tani melalui pembinaan
kelompok (cluster) pada komoditas kopi, IG telah
digunakan sebagai alat pemasaran yang berperan
dalam sistem perdagangan dan memberikan hasil
yang nyata terhadap peningkatan pendapatan
petani kopi melalui peningkatan harga jual produk.
IG telah memberikan peluang kepada konsumen
untuk mengenali produk-produk tersebut di pasaran
sehingga memiliki daya tawar yang lebih baik.
Beberapa produk kopi yang telah mendapat
sertifikat IG di Indonesia adalah:

Kopi Arabika Kintamani Bali Sangat bersih, kesan manis, kesan buah-buahan, tingkat keasaman yang cukup
dengan sensasi jeruk, pedas, sedikit ada kesan dark chocolate, dan aroma herbal.

Kopi Arabika Gayo Aroma kopi yang sangat kuat sebelum diseduh (fragrance), citarasa yang sangat
kompleks, bersih, manis, dengan karakter yang berimbang, ada kesan buah
yang cukup, bodi kuat, kesan asin dan manis yang berimbang.

Kopi Arabika Kalosi Citarasa sangat kompleks dengan kesan segar, bersih, aroma cokelat, kesan
pedas, herbal, sepat dengan tingkat keasaman yang sangat berimbang.

Kopi Arabika Flores Bajawa Aroma kopi dipenuhi dengan karakter bunga (floral) juga kesan manis, buah
dicampur dengan sensasi after taste berupa aroma jeruk dan karamel pada
perbandingan kompleks yang sangat baik dan seimbang.

Kopi Arabika Java Ijen-Raung Aroma kompleks dengan kesan pedas, manis (sweetness), ada kesan bunga
dengan perpaduan aroma tanah yang seimbang, menunjukkan bodi yang kuat.

Karakteristik citarasa organoleptikNama produk
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Etiket beberapa produk IG kopi

d. Sepuluh Lembar Etiket IG (ukuran maksimal 9 cm x 9 cm, minimal 5 cm x 5 cm).

Referensi spesialti produk kakao memang
tidak sebanyak kopi. Salah satu produk kakao
yang  kualitasnya telah mendapatkan reputasi di
pasaran dunia adalah Java fine flavor cacao.
Berdasarkan mutu dan reputasi tersebut, Java
fine flavor cocoa dapat dipertimbangkan untuk
dikembangkan menjadi produk yang mendapatkan
perlindungan indikasi geografis. Juga beberapa
referensi yang menyatakan bahwa meningkatnya
kandungan lemak pada kakao karena adanya
perbedaan ketinggian tempat lokasi tanam
yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
daerah untuk melakukan kajian dalam rangka
mendapatkan kakao dengan karakteristik unik dari
daerah tertentu.

Bagaimana Mendapatkan Sertifikat
Indikasi Geografis ?

 Siapakah yang berhak mengajukan permohonan
pendaftaran IG?

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah
yang memproduksi barang yang bersangkutan;
a. Pihak yang mengusahakan barang yang

merupakan kekayaan hasil alam;
b. Produsen barang hasil pertanian;
c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan, atau;
d. Pedagang yang menjual barang tersebut.

2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau;
3. Kelompok konsumen barang/produk tersebut.

 Berapa lama jangka waktu perlindungan IG?
Produk yang telah mendapatkan perlindungan

IG akan dilindungi selama karakteristik, kekhasan
dan kualitas yang menjadi dasar atas diberikannya
perlindungan IG tersebut masih ada atau tidak
hilang ataupun berganti.

 Bagaimana tahapan mengajukan permohonan
pendaftaran IG?

1. Mengajukan permohonan pendaftaran ke
Ditjen HKI dengan menggunakan formulir yang
telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik
dalam Bahasa Indonesia.

2. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
a. Surat Rekomendasi dari instansi teknis yang

berwenang.
b. Surat Kuasa khusus apabila permohonan

dikuasakan.
c. Bukti Pembayaran biaya permohonan

pendaftaran IG berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI No. 38 tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum dan HAM sebagai berikut:

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif (Rp)

1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis per permohonan 500.000,00
2. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis per permohonan 500.000,00
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3. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi
dengan Buku Persyaratan yang berisi tentang:
a. Nama IG yang akan didaftarkan.
b. Nama barang yang dilindungi oleh IG.
c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas

yang membedakan barang lain yang
memiliki kategori sama dan menjelaskan
hubungannya dengan daerah tempat
barang tersebut dihasilkan.

d. Uraian mengenai lingkungan geografis,
baik faktor alam dan faktor manusia
yang merupakan satu kesatuan dalam
memberikan pengaruh terhadap kualitas
karakteristik barang yang dihasilkan.

e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/
atau peta wilayah yang dicakup oleh IG dan

harus mendapat rekomendasi dari instansi
yang berwenang.

f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang
berhubungan dengan pemakai IG untuk
menandai barang yang dihasilkan di daerah
tersebut, termasuk pengakuan dari
masyarakat mengenai IG tersebut.

g. Uraian yang menjelaskan tentang proses
produksi, proses pengolahan, dan proses
pembuatan yang digunakan sehingga
memungkinkan setiap produsen di daerah
tersebut untuk memproduksi, mengolah,
atau membuat barang terkait.

h. Uraian mengenai metode yang digunakan
untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.

i. Label yang digunakan pada barang dan
memuat IG.

Contoh buku persyaratan permohonan pendaftaran perlindungan IG:
Nama IG : Kopi Arabika Java Ijen-Raung
Nama barang : Kopi Arabika
Lembaga pengusul : Perhimpunan Masyarakat Perlindungan IG Kopi Arabika Java Ijen Raung
Tahun pengajuan : 2013
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4. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud
di atas dilengkapi, Ditjen HKI mendaftarkan
produsen Pemakai IG dalam Daftar Umum
Pemakai IG dan mengumumkan nama serta
informasi pada Berita Resmi IG.

5. Keabsahan apa yang tertuang dalam buku
persyaratan akan diuji melalui pengujian
substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
Tim Ahli  Indikasi  Geografis merupakan
lembaga non struktural yang melakukan
penilaian mengenai buku persyaratan dan
memberikan pertimbangan kepada Ditjen HKI
sehubungan dengan pendaftaran, perubahan,
pembatalan, dan pengawasan indikasi geografis
nasional. Tim Ahli IG terdiri atas personel-
personel ahli dari Ditjen HKI, Kementerian
Pertanian, Kementerian Perindustr ian,
Kementerian Perdagangan, perwaki lan/
lembaga yang berwenang untuk melakukan
pengawasan dan pengujian terhadap kualitas
barang dan para ahli lain yang mempunyai
kompetensi sesuai bidang yang dibutuhkan.

6. Contoh sertifikat IG untuk produk yang telah
dinyatakan lolos uji substantif oleh Tim Ahli
IG adalah sebagai berikut:

Sertifikat IG produk kopi Arabika
Java Ijen Raung

Penutup

Pembangunan sistem IG di Indonesia sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengangkat
citra produk lokal di pasar lokal maupun internasional. Produk IG pada umumnya dihasilkan
dari suatu kawasan dengan menggunakan teknologi yang diturunkan dari generasi ke generasi
(traditional know-how). Indonesia yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau tersebar dari Sabang hingga
Merauke memiliki perbedaan iklim, jenis tanah, distribusi hujan, dan budaya. Hal ini sangat
memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang spesifik berdasarkan keunikan
geografisnya termasuk pada komoditas kopi dan kakao. Penggunaan sistem IG diharapkan mampu
memberikan solusi sebagai salah satu alat pemasaran (marketing tools) produk-produk kopi dan
kakao di Indonesia, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mendiami suatu
kawasan produksi kopi dan kakao untuk melakukan ekspansi ekspor.

dapat diakses di www. dgip.go.id atau hubungi:
Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan
Telp./Fax. 021-57905619

Informasi Pengajuan

Indikasi Geografis
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Pengendalian Penggerek Buah Kakao,
Conopomorpha Cramerella Snell.

Ramah Lingkungan

Endang Sulistyowati1), Fitria Yuliasmara1), Dwi Suci Rahayu1), dan Soekadar Wiryadiputra1)

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

Adanya kesadaran konsumen akan produk biji kakao yang bebas residu
pestisida dan minimal kandungan logam berat semakin memperketat
persyaratan impor biji kakao oleh negara-negara industri. Kondisi ini berimplikasi
secara teknis dalam budidaya kakao, khususnya dalam pengendalian hama/
penyakit yang harus memperhatikan isu keamanan lingkungan. Strategi
pengendalian hama penggerek buah kakao (PBK) dilakukan secara terpadu
antar komponen-komponen pengendalian yang ramah lingkungan. Komponen-
komponen pengendalian tersebut adalah kultur teknis (P3S), pemanfaatan
agensia hayati, dan pestisida nabati. Pemanfaatan seks feromon dan pelapis
nabati (degradable coater) juga sedang dikaji peluang pengembangannya.

H ama penggerek buah kakao
(PBK, Conopomorpha crame-
rella) masih menjadi penyebab
utama kehilangan hasil dan

penurunan mutu kakao Indonesia. Data Direktorat
Perlindungan Perkebunan menyebutkan bahwa
60% areal kakao Indonesia sudah terserang PBK
dengan kehilangan hasil berkisar antara 25-30%
atau setara USD 300 juta/tahun. Hama PBK ini
juga menjadi masalah serius di negara-negara
produsen kakao lainnya di kawasan Asia Pasifik
seperti Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini.

Dampak serangan PBK menyebabkan
produk biji kakao asal Indonesia sering mendapat
klaim dari negera-negara importir kakao seperti
Jepang dan Amerika Serikat akibat mutunya
rendah dan adanya residu pestisida. Kondisi ini
sangat mungkin terjadi sebab berdasarkan hasil
survei 90% petani kakao masih menggunakan
insektisida kimiawi untuk pengendalian PBK.

Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya
kesadaran konsumen akan produk yang aman
bagi kesehatan dan lingkungan maka budidaya
kakao harus dilakukan berdasarkan sistem
budidaya ramah lingkungan. Untuk itu pengendalian
hama PBK harus dilakukan melalui pendekatan
pengendalian terpadu (PHT).

Pengendalian Secara Kultur Teknis (P3S)

Pengendal ian kul tur teknis mel iputi
pangkasan, pemupukan, panen sering, dan
sanitasi yang lebih kenal dengan sebutan P3S.
Pengendal ian ini  m erupakan kom ponen
utama yang wajib dilaksanakan dalam SOP
pengendalian PBK. Pangkasan kakao bertujuan
meningkatkan pembungaan dan pembuahan,
memperbaiki aerasi kebun dan mempermudah
manajemen tanaman. Pangkasan produksi
sekaligus untuk mengontrol ketinggian tajuk
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tanaman dilakukan dua kali setahun yakni pada
akhir kemarau menjelang awal hujan (Oktober/
November) dan akhir musim hujan (Maret/April).
Target cabang yang dipangkas adalah yang
tingginya >4 m. Pemupukan kakao bertujuan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan
produksi buah. Panen sering pada saat buah
masak awal yang diikuti sanitasi (pembenaman
kulit buah dan plasenta) dapat menekan populasi
PBK. Hal ini disebabkan karena pada buah yang
masak awal, ulat PBK belum keluar sehingga jika
kulit buah dan plasenta langsung dibenam, maka
ulat yang ada didalamnya akan mati. Penerapan
pengendalian secara kultur teknik ini dapat
menekan kehilangan hasil akibat PBK sampai 1%
yang efektivitasnya tergantung konsistensi
implementasinya oleh petani.

Pengendalian Hayati

Pengendalian hayati PBK dilakukan dengan
memanfaatkan semut hitam (Dolichoderus
thoraxicus) dan jamur entomopatogen Beauveria
bassiana, Paecilomyces fumosoroseus.

1. Pemanfaatan semut hitam (Dolichoderus
thoracixus)

Semut hitam sudah banyak dikembangkan untuk
pengendalian PBK dan Helopeltis spp. Jenis semut
hitam yang digunakan adalah spesies D. thoraxicus
yang dikelola dengan cara menyediakan sarang
terbuat dari daun kakao atau daun kelapa. Sarang-
sarang tersebut dipasang pada pohon starter yang
sudah ada semut hitamnya. Setelah empat hari sejak
pemasangan sarang, semut bisa dipindahkan ke
pohon lain yang belum ada semutnya, dan sudah
dipasang buah mengandung koloni kutu putih,
jenis Chataenococcus hispidus atau Planococcus
lillacinus. Setiap pohon dipasang 1-2 sarang. Awal
pemasangan sarang, kondisi serangan PBK
sebaiknya cukup rendah (<20%). Areal yang ada
semutnya sebaiknya tidak dilakukan penyemprotan
insektisida kimia. Hasil penelitian Sulistyowati
tahun 2006 menunjukkan bahwa penyemprotan
bioinsektisida berbahan aktif P. fumosoroseus dan
B. bassiana lebih aman terhadap semut hitam
dibandingkan dengan insektisida kimia. Selain itu
keberhasilan pengendalian dengan semut hitam juga
ditentukan oleh habitat semut dan kutu putih pada
pertanaman kakao.

Contoh pemasangan sarang semut dari daun kakao dan kelapa
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2. Pemanfaatan jamur entomopatogen B. bassiana
dan P. fumosoroseus

Pengendalian hayati PBK juga dapat
dilakukan dengan penyemprotan agensia
hayati B. bassiana dengan dosis 50-100 g
spora per ha atau konsentrasi 2-4 g spora/10 L,
menggunakan knapsack sprayer dengan volume
semprot 250 mL/phn atau 250 L/ha. Penyemprotan
dilakukan pada saat banyak pentil buah dengan
target penyemprotan adalah semua buah dan
cabang horisontal, interval 7-10 hari sekali. Saat
yang baik untuk penyemprotan adalah sore hari
sehingga B. bassiana terhindar dari sinar ultra
violet. Pengendalian dengan jamur B. bassiana
konsentrasi 4 g spora kering/10 L dengan 5 kali
aplikasi ini dapat memberikan tambahan
pendapatan per ha sebesar (Rp3.160.800, -
Rp1.263.750,-) = Rp1.897.050,- dengan asumsi
produktivitas kakao 1.000 kg/ha, produksi yang

dapat diselamatkan 13,17% dan harga biji
kakao Rp24.000,-/kg. Untuk meningkatkan
keefektifan B. bassiana di lapangan, dapat
dilakukan dengan penambahan senyawa aditif
yang tidak berpengaruh terhadap daya kecambah
B. bassiana.

Selain dapat menurunkan persentase
serangan PBK, penggunaan B. bassiana tidak
berbahaya bagi lingkungan. Keberhasilan
pengendalian PBK menggunakan B. bassiana
di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, jamur entomopatogen itu sendiri, atau
interaksinya. Faktor lingkungan yang sangat
berpengaruh adalah sinar ultra violet, curah
hujan, kelembaban, dan suhu. Sedangkan faktor
entomopatogen terutama adalah kualitas dan
kuantitas spora yang diaplikasikan, yang sangat
terkait dengan teknik produksi spora, pengawetan
dan penyimpanan spora, serta cara aplikasinya.

Kemasan Jamur B. bassiana (atas) dan serangga hama yang terinfeksi
jamur B. bassiana (bawah)
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3. Pemanfaatan parasitoid telur Trichogram-
matoidea bactrae fumata

T. bactrae fumata merupakan salah satu
parasitoid telur hama PBK, tingkat parasitisasi
Trichogramatoidea di pertanaman kakao berkisar
antara 5,7-93% (tertinggi di Sulawesi Utara). Hasil
pengamatan laju reproduksi menunjukkan bahwa
parasitoid asal Teling dan Kumu, Kecamatan
Tombariri Provinsi Sulawesi Utara, yaitu T. bactrae
fumata menghasilkan jumlah keturunan yang
lebih tinggi dibandingkan jumlah keturunan
T. cojuangcoi asal Berambai Kalimantan Timur.
Kemampuan parasitisasi seekor parasitoid telur
selama hidupnya berturut-turut T. bactrae fumata

asal Teling, Kumu, dan T. cojuangcoi dari Berambai
adalah 45,1; 61,6; dan 22,7 ekor dengan seks ratio
antara jantan dan betina parasitoid asal Kumu
dan Teling berturut-turut adalah 5:2 dan 4:3. Hasil
uji pelepasan di pertanaman kakao, diketahui
bahwa pelepasan parasitoid telur PBK, T. bactrae
fumata di lapangan dengan dosis 25.000-50.000
ekor setiap dua dan empat minggu selama satu
tahun menunjukkan tingkat parasitisasi telur PBK
di lapangan berkisar antara 17,78-29,72%. Akan
tetapi masih belum tampak pengaruh pelepasan
parasitoid terhadap penekanan kehilangan hasil
akibat PBK di lapangan.

Parasitoid telur PBK T. bactrae fumata (atas) serta cara pelepasan
di lapangan (bawah)
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4. Penyarungan buah (sarungisasi)
Teknik penanggulangan PBK dengan

penyarungan buah (sarungisasi) dengan kantong
plastik sudah direkomendasikan sejak tahun
1980-an, hanya teknik ini berkembang lagi sejak
tahun 2002 sejak ditemukannya alat aplikasi
kantong plastik sederhana terbuat dari bambu
oleh petani kakao di Kalimantan Timur dan
Sulawesi Selatan. Penyarungan buah dilakukan
pada saat buah berumur delapan minggu atau
berukuran panjang 8-10 cm. Penyarungan dapat
menggunakan kantung plastik atau kertas koran.
Banyaknya buah yang disarungi disesuaikan
dengan target produksi biji kakao dengan
mutu baik yang diinginkan oleh petani. Teknik
penyarungan merupakan teknik pengendalian PBK
yang paling sesuai untuk perkebunan rakyat,
karena teknologi tersebut tidak tergantung oleh
lingkungan di sekitar kebun. Meskipun petani
sekitar tidak melakukan pengendalian, maka
petani yang mengendalikan dengan penyarungan
tidak akan terpengaruh. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyarungan buah merupakan
tindakan yang memberikan manfaat yang tinggi
bagi petani kakao. Nilai rasio Benefit/Cost
penyarungan buah mencapai 15,65-43,86 di
Sulawesi Tenggara dan 6,46-14,15 di Sumatera
Barat. Tidak terdapat perbedaan nilai rasio
Benefit/Cost antara sarung berbahan plastik
dengan sarung berbahan koran. Penyarungan
buah terhadap seluruh buah yang ada (100%)
pada musim panen periode pertama dan seluruh
buah yang ada (100%) pada musim panen
periode kedua mampu menekan persentase
kehilangan hasil tertinggi, tetapi tindakan tersebut
juga memberikan konsekuensi memerlukan biaya
yang tertinggi. Penyarungan buah pada 50% buah
yang ada pada musim panen periode pertama
dan 50% buah yang ada pada musim panen
periode kedua memberikan nilai rasio Benefit/Cost
yang tertinggi.

5. Pemanfaatan insektisida nabati
Beberapa insektisida nabati yang sudah di

uji keefektifannya terhadap PBK, antara lain
insektisida nabati ekstrak daun tembakau, daun/
biji mimba, atau akar tuba. Hasil pengujian di
laboratorium, ekstrak daun tembakau dalam air
pada kisaran konsentrasi 2,5-5% cukup efektif

membunuh pupa maupun imago PBK, dengan
mortalitas mencapai 87,5% pada pupa dan
92,5-100 % pada imago, yang  tidak berbeda
nyata dengan perlakuan insektisida berbahan aktif
deltametrin konsentrasi formulasi 0,06% dengan
mortalitas 92,5%. Hasil pengujian lapangan,
penyemprotan ekstrak tembakau menggunakan
pelarut air panas konsentrasi 5% cukup efektif
menekan persentase serangan PBK sampai 40%
yang tidak berbeda nyata dengan insektisida
deltametrin konsentrasi 0,06%. Intensitas
serangan PBK pada perlakuan ekstrak tembakau
5,0% turun dari 87,85% menjadi 67,01%, sedang
pada Deltametrin turun dari 95,64% menjadi
74,4%. Kedua perlakuan ini juga dapat menekan
turunnya rendemen biji kakao dan menghasilkan
rendemen biji kakao mutu baik paling tinggi.

6. Pemanfaatan bahan tanam tahan
Pemanfaatan klon kakao yang memiliki sifat

tahan merupakan komponen pengendalian PBK
yang diprioritaskan untuk jangka panjang bersama
dengan penggunaan agens pengendalian hayati.
Komponen pengendalian ini selain murah juga
aman terhadap lingkungan. Pada tahun 2012,
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia telah
melepas dua klon kakao tahan PBK, yaitu klon
Sulawesi 3 dan ICCRI 07 untuk pengendalian PBK.
Kedua klon ini dapat digunakan untuk rehabilitasi
tanaman melalui sambung samping atau sambung
pucuk di areal pertanaman kakao yang intensitas
serangan PBK-nya cukup parah.

7. Pemanfaatan senyawa feromon seks
Pencegahan serangan PBK dapat dilakukan

dengan pengurangan sumber infestasi hama PBK
melalui pemasangan perangkap ( trapping)
feromon seks. Perangkap atau trap digantung
pada ketinggian 0,5 m di atas kanopi tanaman
kakao sebanyak 8-10 trap/ha. Di perkebunan
besar di Jawa Timur perangkap dapat menangkap
PBK antara 6-25 ekor per minggu. Berdasarkan
analisis beaya, pengendalian PBK menggunakan
feromon seks dengan dosis 4 trap/ha diperoleh
tambahan pendapatan per ha (Rp6.955.200,- 
Rp319.000,-) = Rp6.636.200,- dengan asumsi
produktivitas kakao 1.000 kg/ha, produksi yang
dapat diselamatkan 28,9% dan harga biji kakao
Rp24.000,-/kg.
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8. Pengendalian dengan pelapis nabati
(degradable-coater)

Pelapis nabati (degradable-coater) merupakan
bahan pelapis mudah terurai yang diformulasi
dengan bahan dasar polisacharida. Bahan utama
pelapis nabati adalah ekstrak umbi iles-iles
Amorphophallus muelleri, tanaman sela yang
dapat tumbuh di bawah tanaman kakao, bahan
aktifnya adalah senyawa glucomanan. Teknik
ini fungsinya sama dengan penyarungan buah,
hanya aplikasinya melalui penyemprotan.

Degradable-coater diaplikasikan pada buah
kakao umur 8 minggu (panjang buah 8-10 cm).
Hasil penelitian Yuliasmara dkk. tahun 2012,
aplikasi degradable-coter konsentrasi 100 mL/L
setiap dua minggu selama dua bulan, mampu
menekan intensitas serangan PBK dan
kehilangan hasil berturut-turut sebesar 79,4%
dan 76,4% dibanding kontrol ,  sedangkan
pengujian lainnya dapat menekan kehilangan
hasil sebesar 69,3% dibanding kontrol.

Penutup

Meningkatnya tuntutan konsumen akan produk yang aman bagi kesehatan dan dalam rangka
mendukung agribisnis perkebunan kakao yang berkelanjutan, serta untuk mendukung dan meningkatkan
daya saing produk kakao di pasaran internasional, maka komponen pengendalian ramah lingkungan
perlu diprioritaskan dalam strategi pengendalian PBK. Akan tetapi jika serangan PBK cukup berat,
dengan jumlah buah dengan kriteria serangan berat lebih dari 40%, dianjurkan untuk mengendalikan
dengan insektisida kimia yang sudah terdaftar di Pusat Perijinan dan Investasi, Kementerian Pertanian.
Jika serangan PBK sudah menurun, pengendalian ramah lingkungan dapat diterapkan kembali.

Pemasangan trap dan tanaman iles-iles (A. muelleri), pelapis nabati
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Chocoholic:
Mengungkap Fakta dan Latar Belakang

Kegilaan Terhadap Cokelat

Ariza Budi Tunjung Sari1)

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

Cokelat adalah makanan istimewa, sering dikaitkan dengan cinta,
kebahagiaan bahkan dianggap sebagai makanan para dewa. Sebagian orang
lantas dikenai predikat “chocoholic” dikarenakan kecintaannya terhadap cokelat.
Penelitian mengungkapkan bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh nutrisi dan bahan
aktif yang disediakan sebatang cokelat.

etelah istilah alcoholic, workaholic
dan shoppaholic, yang menjadi
gelar bagi para pecandu alkohol,
kerja dan belanja, kini muncul

istilah baru yaitu “Chocoholic” yang menunjuk
kelompok penggila cokelat. Istilah “Chocoholic”

tidak semata-mata diciptakan untuk menggairahkan
pemasaran cokelat, sebab pada kenyataannya
ada kelompok manusia yang memiliki motivasi kuat
untuk mengonsumsi cokelat, mereka inilah yang
dikatakan mengalami kecanduan terhadap cokelat
(Craving).

Use             Prefer

Like            Crave

Ilustrasi empat sikap dalam konsumsi cokelat: use, prefer, like, crave
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Survei yang dilakukan oleh Rozin, Levin, dan
Stoess dari Amerika Serikat pada tahun 1991,
menyebutkan bahwa cokelat merupakan jenis
makanan yang paling disukai daripada makanan-
minuman lainnya seperti kopi, minuman kola,
cokelat putih, carob, dan panganan manis lainnya.
Craving merupakan level motivasi tertinggi dalam
mengonsumsi cokelat. Terdapat empat jenis
perilaku dalam mengonsumsi cokelat; Use,
Preference, Like, dan Crave. Use adalah ketika
konsumsi cokelat secara rasional, objektif dan
dalam jumlah yang wajar. Selanjutnya, apabila
cokelat lebih dipilih daripada makanan lainnya,
maka hal itu dikatakan preference. Adapun liking
terjadi saat seseorang menyatakan suka terhadap
cokelat, dan craving ditandai dengan liking yang
sangat intensif serta motivasi yang kuat untuk
memakan cokelat.

Tingkat kesukaan terhadap cokelat
dan makanan-minuman lainnya

Siapakah Chocoholics?

Menentukan apakah seseorang merupakan
penggila cokelat atau bukan, dapat dilakukan
dengan bantuan kuesioner, salah satunya adalah
Chocolate Craving Questionnaire (CCQ) yang
disusun oleh Cepeda-Benito dari Amerika Serikat
dan tim peneliti dari Spanyol. Melalui kuesioner
tersebut, responden diminta untuk menjawab
beberapa pertanyaan berikut:
1. Sejauh mana anda mengidamkan cokelat?

(skor 1-10)
2. Sejauh mana anda menyukai cokelat? (skor

1-10)
3. Sejauh mana anda menyukai susu? (skor 1-10)

4. Seberapa sering anda memakan cokelat?
5. Berapa banyak yang anda makan, setiap kali

anda memakan cokelat?
6. Apakah anda juga mengidamkan jenis

makanan lain? Jika ya, jenis makanan apa dan
sejauh mana anda mengidamkan makanan
tersebut (Skor 1-10)

Rolls dan McCabe dari University of Oxford,
Inggris, menyebutkan bahwa penggila cokelat
umumnya mengonsumsi cokelat setidaknya satu
kali sehari, dengan jumlah mencapai 370 g per
minggu. Kesukaan mereka terhadap cokelat
digambarkan dengan skor 9 dari skala 1-10.
Adapun kelompok yang bukan penggila cokelat,
tidak rutin mengonsumsi cokelat setiap harinya
dan jumlah yang dimakan pun hanya sebanyak
22 g per minggu. Apresiasi mereka terhadap
cokelat hanya dilambangkan dengan nilai 6 dari
skala 1-10.

Wanita Lebih Mencintai Cokelat Daripada
Pria

Survey yang dilakukan Rozin dkk. juga
mempelajari lebih jauh arti cokelat bagi pria dan
wanita. Saat diminta membandingkan dengan jenis
makanan-minuman lainnya, wanita cenderung
memberi apresiasi yang lebih tinggi terhadap
cokelat. Lebih dari 70% penggila cokelat adalah
wanita sementara chocoholic pria tidak lebih dari
30%. Faktor usia juga mempengaruhi tingkat
kesukaan terhadap cokelat yang ditunjukkan
dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi pada
wanita remaja daripada wanita dewasa.

Proporsi chocoholic wanita dan pria
Laki-laki Perempuan

30%

70%

8

7

6

5
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1

 0
Cokelat Minuman lainnya Teh cokelat Kopi Carob

kola putih
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Kecintaan wanita terhadap cokelat tidak
hanya dikarenakan citranya sebagai simbol cinta
dan romantisme, akan tetapi juga berkaitan
dengan siklus menstruasi. Lebih dari separuh
wanita chocoholic mengakui keinginan terhadap
cokelat mencapai puncaknya saat periode
perimenstruasi, yaitu satu atau dua hari sebelum
menstruasi dan hari-hari awal menstruasi. Pola
yang sama terjadi pada wanita kelompok usia
remaja maupun dewasa. Beberapa penelitian
mengungkapkan perubahan hormon tidak terlibat
dalam fluktuasi keinginan memakan cokelat,
sehingga sejauh ini disimpulkan bahwa faktor
penyebab kecanduan cokelat adalah tekstur,
aroma dan rasanya yang istimewa.

Bagaimana Cokelat Bisa Begitu Disukai?

Terdapat beberapa hipotesis yang mencoba
menjelaskan kenapa cokelat mendapat peng-
hargaan yang begitu tinggi. Beberapa penelitian
menyebutkan hal tersebut disebabkan sifat
orosensorik cokelat yang merupakan kombinasi
rasa, aroma dan tekstur yang istimewa. Lainnya
mengaitkan dengan kandungan nutrisi dan bahan
aktif dari biji kakao yang dipercaya memunculkan
keinginan untuk memakan cokelat.

1. Kadar gula yang tinggi, terjadinya kecanduan,
sering dikaitkan dengan makanan manis, yang
tentunya diperoleh dari gula. Gula dalam
permen cokelat yang proporsinya cukup tinggi,
ditengarai menjadi penyebab kecanduan
terhadap cokelat.

2. Lemak kakao yang memiliki karakteristik
khusus dengan bentuk padatan di suhu ruang
dan seketika lumer ketika bertemu lidah.
Adanya lemak kakao ini, menjadikan sensasi
memakan cokelat menjadi begitu berkesan dan
tidak ditemui pada makanan lain.

3. Aroma yang memikat, harus diakui aroma cokelat
merupakan aroma yang sangat menggugah selera.
Itulah sebabnya aroma cokelat sering
digunakan sebagai perisa, hal tersebut dapat
dibuktikan dengan beragamnya makanan dan
minuman yang memiliki varian cokelat.

4. Antidepresan, survey yang dilakukan oleh
Parker dkk. di Australia pada tahun 2007
menunjukkan 45% responden mencari cokelat
saat dilanda depresi. Para penggila mengalami
serangan perasaan bersalah, gamang, dan
tegang apabila belum menemui cokelat.
Cokelat diyakini dapat menghalau lapar,
menggugah semangat dan meningkatkan
suasana hati.

5. Zat psikoaktif yang ditimbulkan senyawa
amina biogenik. Tubuh kita juga menghasilkan
amino biogenik yang berfungsi sebagai media
komunikasi antar sel syaraf (neurotransmiter),
antara lain adrenalin, noradrenalin, dopamin,
serotonin, dan histamin. Dalam kakao, juga
ditemui senyawa biogenik amina dalam bentuk
metilsantin yang meliputi teobromin dan kafein.
Kehadiran dua senyawa inilah yang diyakini
mempengaruhi kinerja otak dan akhirnya
menimbulkan perilaku kecanduan.

6. Sumber magnesium, fakta bahwa hampir
separuh wanita penggila cokelat merasa
ketagihan pada saat-saat sebelum dan awal
menstruasi, menjadi dasar hipotesis bahwa
perilaku kecanduan cokelat disebabkan
perubahan hormon. Kekurangan magnesium
sering ditemui pada wanita yang mengalami
keluhan pramenstruasi (premenstruation
syndrom), dan memakan cokelat merupakan
naluri untuk memenuhi kebutuhan magnesium
tubuh.

Penutup

Apakah anda juga penggila cokelat? atau
apakah penggila cokelat benar-benar ada?
Masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi
per kapita yang relatif rendah, memang tidak
dapat dikatakan Chocoholics. Akan tetapi,
nyatanya kelompok ini teridentifikasi di kawasan
lain seperti Amerika Utara dan Eropa. Dampak
negatif perilaku kecanduan cokelat ini masih
dalam ranah penelitian, khususnya menyangkut
aspek kesehatan dan rasionalitas terhadap jenis
makanan tertentu.
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Potret Usahatani Kopi Rakyat di Banyuwangi

Lya Aklimawati1), Djoko Sumarno1), dan Suryo Wardani1)

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

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah penghasil kopi
Robusta di Jawa Timur. Luas areal perkebunan kopi Robusta pada tahun
2012 sekitar 10.583,15 ha dengan produksi mencapai 5.624,47 ton. Potensi
tersebut perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Perbaikan teknik budidaya sampai pemasaran secara bertahap harus dilakukan
agar agribisnis kopi di Kabupaten Banyuwangi menguntungkan.

opi bagi sebagian masyarakat
Banyuwangi merupakan komoditas
yang sudah dikembangkan secara
turun-temurun. Kopi dikelola oleh

pengupasan kulit tanduk (hulling). Pengolahan kopi
cara kering dengan menjemur buah kopi utuh
mulai dikurangi, dan sebagai alternatif adalah
pemecahan kulit buah kopi menggunakan alat
kneuzer dan hammer mill yang selanjutnya
dilakukan penjemuran pada lantai semen.

Penyebarluasan teknik pengolahan ini
ditempuh dengan cara pembinaan kelompok

perkebunan besar (pemerintah/swasta) dan
perkebunan rakyat. Luas perkebunan besar
seluas 5.445,15 ha sementara perkebunan rakyat
seluas 5.138 ha, dan terkonsentrasi di Kecamatan
Kalibaru dan Kecamatan Kalipuro. Bagi masyarakat
di kedua kecamatan tersebut, tanaman kopi
merupakan sumber pendapatan yang mendukung
kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat potensi
pengembangan kopi di Banyuwangi yang besar,
petani kopi perlu mengembangkan usahatani
berorientasi agribisnis. Secara prinsip, perkebunan
kopi rakyat di Banyuwangi dapat menjadi lebih
bergairah dengan sentuhan teknologi pengolahan
dan penguatan kelembagaan kelompok tani.

Teknologi Pengolahan untuk Menghasilkan
Biji Kopi Berkualitas

Sentuhan teknologi dengan memperkenalkan
teknik pengolahan basah, sangat diperlukan demi
memperoleh kopi dengan mutu dan citarasa
yang lebih baik. Secara garis besar prosedur
pengolahan kopi cara basah dimulai dari
pengupasan kulit buah (pulping), pencucian lendir
(washing), pengeringan dengan para-para, dan

Biji kopi pecah kulit buah

Penjemuran biji kopi di lantai semen

Proses pengeringan kopi
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tani. Setidaknya sudah dua kelompok yang
memperoleh pembinaan, yaitu Kelompok Tani
Sukomakmur dan Kelompok Tani Lerek Lestari
di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro
dengan luas areal mencapai 350 ha. Petani yang
dibina sudah dapat menerapkan sistem petik
merah yang dapat meningkatkan kualitas kopi.

Kelompok tani juga memperoleh bantuan
alat dan mesin pengolahan basah meliputi huller,
pulper, dan washer. Salah satu kelompok tani
yang memperoleh bantuan alat dan mesin
adalah Kelompok Tani Bakti Pertiwi. Kelompok
ini berlokasi di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang,
Kecamatan Glenmore dengan areal kebun kopi
seluas 50 ha. Beberapa kelompok tani yang
belum memperoleh fasilitas alat pengolahan,
menerapkan strategi pulping dan hulling secara
kolektif. Petani membawa buah kopi segar untuk
di-pulping dengan biaya Rp3.000,-/sak gelondong
basah (70 kg), dan di-hulling dengan biaya
Rp400,-/kg kopi ose.

Pulper  Washer
Peralatan untuk penggupasan buah

kopi setelah panen

Perbaikan Cara Budidaya

Produktivitas kebun kopi juga dapat
ditingkatkan dengan pengaturan jarak tanam.
Beberapa petani yang menanam kopi terlalu
rapat, sudah mulai melakukan penjarangan
sehingga tanaman kopi dapat berbuah maksimal.
Integrasi tanaman dengan ternak juga dapat
diterapkan untuk meningkatkan pendapatan
harian petani. Saat ini, petani kopi di Banyuwangi
mulai memadukan budidaya tanaman kopi dengan
pemeliharaan kambing jenis etawa.

Kelembagaan Petani

Peran kelompok tani dan koperasi sangat
diperlukan untuk mendongkrak gairah usahatani
kopi. Banyak saluran pemasaran dan permodalan
menjadi lebih mudah diakses apabila petani
menampilkan diri sebagai suatu lembaga berbadan
hukum. Keuntungan lainnya dengan pembentukan
kelompok tani adalah kuantitas produksi menjadi
lebih besar, mutu biji lebih seragam dan daya jual
menjadi lebih tinggi. Kelompok tani atau koperasi
dapat menjual produknya langsung ke eksportir,
sehingga rantai pemasaran menjadi lebih efisien
dan harga yang diterima petani menjadi lebih
bersaing.

Masalah akses modal finansial dapat diatasi
dengan tersedianya pinjaman kredit usahatani dari
perbankan. Pinjaman lunak dengan bunga rendah
adalah kunci untuk menyelamatkan petani dari
jeratan tengkulak. Terbebasnya petani dari
tengkulak akan meningkatkan daya saing dan
posisi tawar petani, sehingga pemasaran biji kopi
dapat diperluas dan dinamika perdagangan dapat
ditingkatkan.

Dukungan Pemerintah

Pemerintah daerah memiliki peran penting
untuk meningkatkan kondisi perkebunan kopi
rakyat. Upaya pemerintah melalui Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi,
telah diwujudkan antara lain dengan penyaluran
bantuan alat mesin pengolah kopi, bantuan pupuk
organik, pembinaan teknik budidaya, pelatihan
pengolahan kopi secara basah, rehabilitasi
tanaman kopi, dan bantuan permodalan.

Kelompok tani yang memperoleh bantuan
alat mesin terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu
Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Glenmore, dan
Kecamatan Kalibaru. Kelompok tani yang berada
di Kecamatan Kalipuro antara lain Sukomakmur,
Sukomaju, Lerek Lestari, dan Saritani Makmur.
Menyusul, kelompok tani di Kecamatan Glenmore
dan Kalibaru yang secara berurutan, yaitu
Kelompok Tani Bakti Pertiwi dan Tani Makmur.

Rencana lainnya yang dipersiapkan Pemerintah
Daerah dalam hal ini Distanhutbun Banyuwangi
berkoordinasi dengan Disbun Jawa Timur adalah
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Penutup

Menilik potensi perkebunan kopi rakyat di
Kabupaten Banyuwangi, maka upaya pemerintah
daerah harus lebih intensif dan diper luas
sasarannya. Koordinasi pemerintah daerah
dengan pihak lain yang bersifat multidisiplin
sangat diperlukan, agar dapat memotivasi petani
untuk memperkuat kelembagaan dan menerapkan
manajemen agr ibisnis. Dengan demikian,
tentunya daya saing komoditas kopi Banyuwangi
menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan petani
dapat ditingkatkan.

penggantian tanaman kopi Robusta di Kecamatan
Kalibaru pada ketinggian lebih dari 600 m dpal.
dengan kopi Arabika. Kopi Arabika memiliki
citarasa yang lebih baik dari kopi Robusta, dan
memiliki nilai jual lebih tinggi.

Pihak swasta rupanya tidak ingin tertinggal
menyukseskan perkebunan kopi di Banyuwangi.
Tercatat, kelompok tani juga menerima bantuan dari
PT. Perkebunan Nusantara XII guna memperbaiki
proses pengolahan dan mengembangkan kinerja
pemasaran. Terdapat enam kelompok tani yang
memperoleh bantuan dana CSR dari PTPN XII,
salah satu diantaranya adalah Kelompok Tani
Sukomakmur.

Penerapan integrasi kopi - ternak oleh petani kopi

Kondisi perkebunan kopi rakyat
Kebun kopi dengan jarak tanam 1 m x 1 m Kebun kopi hasil penjarangan
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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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