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Peran Petani dalam Pengembangan
Klon-Klon Lokal di Sulawesi
Agung Wahyu Susilo1)
1)

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

Kreatifitas petani kakao di Sulawesi telah berhasil melahirkan klon-klon
unggul baru yang dapat dikembangkan sebagai klon anjuran. Klon-klon lokal
tersebut merupakan khasanah sumberdaya genetik lokal yang diperlukan untuk
pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai kondisi agroklimat Sulawesi.
Adanya partisipasi petani dalam penemuan klon unggul lokal tersebut
membuktikan peran penting petani dalam menggali sumberdaya lokal dan
pengembangan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.

S

ula w esi diken al s eb ag a i dae rah
sentra penghasil kakao di Indonesia sebab lebih dari 50% produksi
kakao nasional diperoleh dari wilayah
Sulaw esi yang sebagian besar b erasal dari

da era h S ulaw esi Te ng a h, Sul aw es i B ara t,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Data
statistik perkebunan tahun 2012 menunjukkan
bahwa produksi kakao asal Sulawesi mencapai
555.460 ton atau sekitar 70% terhadap produksi

Klon MCC 01 dan MCC 02 menunjukkan potensi pembuahan
yang tinggi di lapangan
25 | 3 | Oktober 2013

1 <<

Warta

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA

ka kao na sio nal . D eng an dem iki an up a ya
mempertahankan produksi kakao nasional harus
memperhatikan kondisi perkembangan kakao di
Sulawesi.
Menurut catatan sejarah pengembangan
kakao di Sulawesi sudah dilakukan sejak tahun
1560, namun pengembangan kakao pada saat
itu kurang berhasil diduga akibat bahan tanam
yang digunakan merupakan jenis Criollo yang
rentan terhadap hama dan penyakit. Pengembangan kakao di Sulawesi secara besar-besaran
baru dilakukan mulai awal tahun 1980-an yang
didukung program pemerintah melalui Proyek
Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Ekspor
(PRPE). Pengembangan kakao tersebut menggunakan bahan tanam hibrida Forastero yang
lebih produktif dan tahan terhadap serangan
hama/penyakit. Sejak saat itu kakao berkembang
luas di Sulawesi ditunjukkan oleh peningkatan
luas areal dan produksi yang pesat sehingga
Sulawesi dikenal sebagai daerah sentra penghasil kakao secara nasional bahkan tingkat
dunia. Peng emb ang an kakao terseb ut telah
b erda m p ak nyata terhadap p erb aikan p er ekonomian masyarakat pedesaan di Sulawesi
yang masih berlangsung hingga saat ini.
Setelah lebih dari 30 tahun masa pengembangan kakao di Sulawesi, berbagai permasalahan
di lapangan mulai muncul, antara lain (1) tanaman
kurang produktif akibat umur yang semakin tua,
(2) meningkatnya intensitas serangan hama dan
penyakit, dan (3) menurunnya tingkat kesuburan
lahan. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan sebagian petani mulai mengkonversi tanaman
kakao dengan komoditas lain yang dianggap lebih
menguntungkan sehingga kondisi ini apabila tidak
segera diatasi akan menganggu keberlanjutan
produksi kakao di Sulawesi. Namun demikian ada
sebagian petani yang berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan cara merehabilitasi
tanaman yang tidak produktif menggunakan jenis
klon-klon unggul tahan penyakit. Penerapan cara
rehabilitasi ini dirintis oleh para pekerja migran
sekembalinya bekerja dari perkebunan kakao di
Sabah, Malaysia yang mendapat pengalaman
tentang teknik sambung samping. Para pekerja
migran tersebut kemudian mempraktikkan teknik
sambung samping di Sulawesi dan berhasil
meningkatkan produktivitas kakao serta mengatasi
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masalah serangan penyakit, khususnya penyakit
vascular-streak dieback (VSD) sehingga teknik ini
dengan mudah diadopsi oleh petani kakao di
Sulawesi. Keberhasilan penerapan sambung
samping ini kemudian menyebar luas di kalangan
petani Sulawesi berkat partisipasi aktif petani kakao
serta dukungan pemerintah serta lembaga swadaya
masyarakat. Kunci sukses penerapan sambung
samping tersebut adalah ketersediaan klon-klon
unggul lokal yang adaptif dengan kondisi agroklimat
Sulawesi, di antaranya adalah klon Sulawesi 01 dan
Sulawesi 02 yang telah dirilis sebagai klon anjuran.
Selanjutnya Pemerintah Pusat melahirkan Gerakan
Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil (GERNAS)
Kakao untuk mendukung rehabilitasi kakao tersebut
yang diimplementasikan dalam kurun waktu tahun
2009-2013 mencakup areal seluas 245.000 ha atau
15,1% dari areal kakao nasional. Pelaksanaan
GERNAS kakao tersebut tidak hanya di wilayah
Sulawesi.
Dampak pengembangan teknik rehabilitasi
kakao tersebut telah memantik ide kreatif sebagian
petani kakao untuk melakukan seleksi pohon
unggul di pertanamannya yang digunakan sebagai
materi perbanyakan klonal. Hasil seleksi petani
kreatif tersebut telah melahirkan sejumlah klon
ungg ul lokal generasi baru untuk menambah
keragaman sumber bahan tanam klonal. Meskipun
de m ik ian klo n-k lon te rse b ut b el um dap at
dikategorikan sebagai klon anjuran sebab belum
m el alui kajian adaptibilitas dan stabilitas di
lingkungan tumbuh Sulawesi. Selanjutnya perlu
dilakukan penelitian partisipatif untuk mengetahui
adaptabilitas dan stabilitas dayahasil dan ketahanan
terhadap hama dan penyakit penting sehingga
diketahui kelayakan klon-klon lokal tersebut untuk
direkomendasikan sebagai klon anjuran.

Sumber Materi Genetik
Pengembangan kakao di Sulawesi pada era
tahun 1980-an menggunakan bahan tanam jenis
hibrida. Bahan tanam hibrida memunculkan
beragam variasi genetik antarindividu tanaman
sebab genotipe-genotipe tersebut merupakan hasil
rekombinasi genetik akibat proses segregasi dalam
persilangan antarklon-klon tetua yang digunakan
untuk produksi benih hibrida. Akibat rekombinasi
genetik tersebut dapat terbentuk genotipe-genotipe
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baru yang memiliki keunggulan beberapa sifat
penting seperti dayahasil, mutu hasil, dan
ketahanan terhadap hama dan penyakit utama.
Cara ini telah berhasil diterapkan untuk mendapatkan klon tahan PBK melalui eksplorasi di daerah
endemik PBK di Indonesia. Sebagian petani kakao
di Sulawesi juga berhasil memanfaatkan potensi
genetik tersebut melalui seleksi pohon unggul pada
populasi tanaman kakao hibrida yang ditanam lebih
dari 30 tahun lalu dan berhasil dikembangkan
beberapa klon unggul lokal.
Keterampilan petani dalam mengidentifikasi
pohon unggul kakao tersebut terasah dengan baik
setelah berhasil menerapkan sambung samping
menggunakan klon-klon unggul Sulawesi 01 dan
Sulawesi 02. Petani menjadi terbiasa melihat
keragaan tanaman kakao unggul sehingga dapat
menentukan kriteria tanaman kakao unggul seperti
yang diharapkan. Adanya pemahaman yang baik
tentang karakteristik tanaman kakao unggul
tersebut kemudian menginspirasi sebagian petani
melakukan pencarian pohon-pohon unggul yang
ada di pertanamannya untuk kemudian diperbanyak secara klonal. Di antara genotipe-genotipe
yang diperbanyak secara klonal tersebut ada yang
menunjukkan potensi dayahasil tinggi, mutu biji baik,
dan tahan terhadap serangan hama/penyakit,
khususnya terhadap serangan penyakit VSD. Klonklon yang terbukti unggul kemudian diadopsi oleh
petani lain yang tergabung dalam kelompok,
kerabat dekat atau teman yang prosesnya dilakukan
secara mandiri maupun difasilitasi oleh petugas
penyuluh lapang dan LSM. Proses seleksi oleh
petani ini terbukti efektif menghasilkan jenis-jenis
klon baru yang unggul di lapangan. Saat ini
sedikitnya ada 6 klon lokal harapan yang diminati
oleh petani kakao meskipun dengan tingkat
kesukaan yang berbeda antarjenis klon.

Pemuliaan Partisipatif
Proses seleksi yang dilakukan oleh petani di
Sulawesi tersebut merupakan bagian tahapan
seleksi berulang dalam pemuliaan kakao. Sumber
materi genetik yang tersebar luas di lapangan
merupakan hasil proses pemuliaan tahap awal yang
dilakukan pemulia tanaman. Dalam hal ini pemulia
telah merakit komposisi tetua klonal dalam
persilangan untuk menghasilkan hibrida unggul
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yang disebarluaskan kepada petani. Petani
kemudian melakukan seleksi dan pengembangan
tanaman unggul secara klonal dengan kriteria yang
ditentukan sesuai kondisi permasalahan di
lapangan. Para petani lain yang terlibat dalam
pengembangan klon-klon lokal tersebut berperan
penting dalam melakukan penilaian secara
independen terhadap keragaan keunggulan klonklon lokal di lapangan. Proses ini juga dipercepat
dengan adanya pendampingan oleh petugas di
lapangan, baik oleh petugas penyuluh, LSM,
maupun peneliti.
Klon-klon unggul lokal tersebut meskipun
sudah berkembang luas di masyarakat namun
secara formal belum dapat direkomendasikan
sebagai klon anjuran (benih bina) sebelum melalui
proses pelepasan varietas tanaman. Untuk itu perlu
tahapan uji stabilitas dayahasil dan ketahanan
hama/penyakit terhadap klon-klon yang telah
berkembang di masyarakat sehingga terpilih jenis
klon yang benar-benar stabil keragaannya di
lapangan. Selanjutnya perlu dirancang penelitian
partisipatif untuk melakukan evaluasi stabilitas klonklon tersebut berdasarkan tolok ukur dayahasil,
mutu hasil, dan ketahanan terhadap hama/penyakit
penting selama kurun waktu tertentu di beberapa
lokasi pengembangan. Hasil evaluasi ini yang akan
dijadikan sebagai bahan usulan pelepasan klonklon lokal sebagai klon anjuran. Pelaksanaan
kegiatan ini sebaiknya dilakukan melalui kerjasama
antara pemerintah daerah sebagai pemilik klon lokal
dengan lembaga penelitian. Dalam upaya percepatan pengembangan klon-klon lokal di Sulawesi
telah dilakukan kerjasama penelitian antara Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, sebagai Pusat
Unggulan Iptek (PUI) kakao di Indonesia, dengan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk
melakukan pengkajian stabilitas dayahasil klon-klon
lokal yang berkembang di wilayah Luwu Utara.
Sasaran kegiatan adalah inventarisasi dan proses
legalisasi klon-klon lokal yang berkembang di Luwu
Utara sehingga klon-klon lokal tersebut dapat
direkomendasikan sebagai klon anjuran dan
mendapat pengakuan sebagai kekayaan genetik
masyarakat Luwu Utara melalui perlindungan
varietas tanaman (PVT).
Klon-klon lokal yang berkembang di Sulawesi
memang sebagian besar berasal dari wilayah Luwu
Utara. Salah satu petani yang sukses mengembang-
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Populasi
hibrida
Pendekatan
penyuluh & petani
Perangkat:
Metode sederhana
identifikasi pohon
unggul

Pendekatan
pemulia & petani
Perangkat:
- Diseminasi
- Kebun benih

Klon
harapan

Hibrida
rekomendasi

Pendekatan
penyuluh & petani
Perangkat:
Metode sederhana
seleksi pohon induk
unggul

Klon lokal
terseleksi

Pendekatan
pemulia
Perangkat:
- Metode seleksi
hibrida unggul
(rancangan
persilangan diallel)
- Rancangan uji
adaptibilitas

Pendekatan
pemulia
Perangkat:
- Metode seleksi klon
unggul
- Rancangan uji
adaptibilitas

Klon
rekomendasi

Sumber: Susilo (2006)

Siklus pemuliaan partisipatif untuk pengembangan klon-klon unggul lokal

kan klon-klon lokal adalah H. Mochtar. Klon-klon
hasil seleksi H. Mochtar diberi kode M, diantaranya
yang berkembang adalah klon M01, M04, M05, dan
M06. Proses seleksi oleh H. Mochtar dilakukan
tahun 2001 di Desa Lara, Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara. H. Mochtar berhasil mengidentifikasi beberapa pohon unggul di kebunnya
kemudian diperbanyak secara klonal dengan teknik
sambung samping. Di antara klon seri M tersebut
yang paling diminati oleh petani lain adalah M01
karena produksinya tinggi dengan ukuran biji yang
besar (1,49 g) meskipun relatif peka terhadap
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serangan penyakit VSD dan hama penggerek buah
kakao (PBK). Klon M01 telah berkembang luas di
masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan
dan tersebar hingga ke wilayah Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Klon M01
saat ini sudah didaftarkan sebagai klon lokal milik
masyarakat Luwu Utara dan diberi nama Masamba
Cocoa Clone (MCC) 01.
Klon lokal lain yang berkembang luas di
Luwu Utara adalah klon 45. Klon ini ditemukan oleh
M. Nasir dan H. Andi Mulyadi di Desa Tingkara
Kecamatan Malangke tahun 2006. Awalnya pada
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Klon-klon unggul lokal yang berkembang di Sulawesi

M01 (MCC 01)

M04

M05

Dayahasil tinggi (>3 ton/ha/
thn), biji besar.

Produksi tinggi, ukuran biji
besar dan kadar
lemak tinggi.

Produksi tinggi, tahan
penyakit VSD.

M06

45 (MCC 02)

Panter

Produksi tinggi, toleran
kondisi marjinal.

Produksi tinggi (>3 ton/ha/
thn), ukuran biji besar.
Tahan terhadap penyakit
VSD, penyakit busuk buah,
dan hama PBK.

Produksi tinggi, ukuran
biji besar.
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tahun 1987, petani M. Nasir mendapatkan satu
pohon unggul di kebunnya yang tanamannya
berasal dari biji tahun tanam sekitar 1980-an.
Pohon unggul tersebut kemudian oleh H. Andi
Mulyadi dip erb anyak secara klonal deng an
teknik sambung samping. Bahan tanam klonal
tersebut diberi kode 45 dengan pertimbangan
untuk mengenang hari kemerdekaan RI karena
pengambilannya bertepatan dengan peringatan
hari kemerdekaan RI saat itu. Klon 45 kemudian
berkembang luas di wilayah Luwu Utara karena
menunjukkan produksi yang tinggi dan lebih
ta han te rha dap se rang an ham a/p enyaki t,
kh usu snya h am a PB K, p en yak it VSD , d an
p e nya kit b us uk b ua h. Klo n 4 5 ju g a sud ah
didaftarkan sebagai klon lokal milik masyarakat
Luwu Utara dan diberi nama Masamba Cocoa
Clone (MCC) 02.

H. Andi Mulyadi (kanan), petani
penemu klon MCC 02

Penutup
Komponen perakitan teknologi untuk mengatasi permasalahan kakao sebenarnya sudah
tersedia di lapangan. Partisipasi aktif petani sebagai peng guna teknologi diperlukan untuk
menggali komponen teknologi tersebut. Kasus penemuan dan pengembangan klon-klon lokal
di Sulawesi sebagai bukti otentik keberhasilan petani dalam menggali potensi sumberdaya genetik
lokal yang memiliki adaptasi spesifik sehingga mudah diadopsi oleh masyarakat. Meskipun demikian
peran lembaga penelitian dan pemerintah tetap diperlukan untuk mengawal proses legalisasi
klon-klon lokal yang berkembang di masyarakat sehingga manfaat klon-klon lokal tersebut juga
dapat dirasakan oleh petani kakao di daerah lain.

Diproduksi oleh:
Koperasi Karyawan SEKAR
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
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Pemupukan Tanaman Kopi dan Kakao
Perlu Memperhatikan Interaksi
Antarhara
Erwin Prastowo1)
1)

Pusat Penelitian Kopi dam Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Pemupukan untuk meningkatkan produksi tanaman kopi dan kakao seringkali
dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi awal unsur hara dalam tanah.
Umumnya, penambahan unsur hara ke tanah sampai dengan dosis tertentu akan
diikuti dengan peningkatan serapan unsur hara oleh tanaman. Akan tetapi
penambahan salah satu unsur hara K, Ca, atau Mg justru dapat menyebabkan
penurunan efisiensi pemupukan apabila tidak mempertimbangkan kandungan
awal kandungan unsur hara tersebut sebab antarketiga unsur tersebut bersifat
antagonis. Untuk memperoleh serapan hara K, Ca, dan Mg yang optimal, nisbah
K, Ca, dan Mg dari total kation basa tertukar yang ideal untuk tanaman kopi
6:76:18 (%), sedangkan untuk kakao 8:68:24 (%).

P

emupukan untuk meningkatkan
produksi kopi dan kakao seringkali
dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi awal unsur hara
yang terkandung di dalam tanah. Umumnya,
penambahan unsur hara ke dalam tanah sampai
dengan dosis tertentu, akan diikuti dengan
peningkatan serapan unsur tersebut oleh tanaman.
Tetapi penambahan salah satu unsur hara K, Ca,
dan Mg, justru dapat menyebabkan penurunan
efisiensi pemupukan apabila tidak mempertimbangkan kandungan awal pada tanah sebab antarketiga
unsur tersebut bersifat antagonis. Untuk memperoleh serapan hara K, Ca, dan Mg yang optimal, maka nisbah hara K, Ca, dan Mg dari total
basa tertukar yang ideal untuk tanaman kopi
6:76:18 (%) sedangkan untuk kakao 8:68:24 (%).
Perbedaan konsentrasi unsur-unsur hara
di dalam tanah, karakteristik tanah, tingkat
kemasaman (pH air) dan keragaman suhu di dalam
tanah menjadi penyebab terjadinya interaksi antar-
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hara yang akan berpengaruh terhadap serapan
hara tertentu dan produksi tanaman budidaya.
Interaksi antarhara (kation dan anion) pada
dasarnya dapat bersifat positif atau negatif.
Interaksi antarhara tersebut disebut positif bila
peningkatan unsur tertentu akan menyebabkan
peningkatan serapan unsur hara lain di dalam
jaringan tanaman. Interaksi ini disebut pula dengan
sinergisme, contohnya adalah pasokan pupuk N
dalam jumlah yang optimal akan meningkatkan
serapan P oleh tanaman. Di sisi lain, interaksi dapat
menjadi negatif, yaitu apabila peningkatan
konsentrasi unsur tertentu justru menyebabkan
penurunan serapan hara lain. Interaksi ini disebut
pula antagonisme, contohnya adalah pasokan atau
ketersediaan K di dalam tanah yang terlalu tinggi
akan menurunkan serapan Ca. Berdasarkan bagan
Mulder diketahui bahwa di dalam tanah interaksi
antarhara yang terjadi lebih banyak yang bersifat
antagonisme dibandingkan sinergisme. Hal ini
berisiko pada penurunan ketersediaan hara bagi
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tanaman apabila tidak diikuti oleh pengelolaan
hara yang tepat. Oleh karena itu, imbangan hara
di dalam larutan tanah perlu dievaluasi untuk
memperoleh kondisi serapan hara yang optimal.
Untuk menduga status imbangan hara secara
kuantitatif, telah banyak digunakan nisbah hara yang
dihubungkan dengan serapan hara pada bagian
jaringan tanaman (biasanya daun) dan juga
produksi tanaman. Nisbah-nisbah hara tersebut
antara lain: N:P, N:S, K:Mg, K:Ca, (Ca+Mg):K, Ca:Mg,
dan K:Ca:Mg. Secara umum, pada kondisi nisbah
hara yang optimal, maka produksi tanaman akan

optimal, kecuali bila terdapat faktor pembatas lain.
Pada situasi nisbah hara rendah, maka tanggapan
tanaman akibat penambahan hara pembilang akan
tampak. Tetapi bila konsentrasi hara pada penyebut
terlalu tinggi, maka tanggapan tanaman akibat
penambahan hara pembilang ke dalam tanah
menjadi rendah. Sebaliknya bila nisbah hara terlalu
tinggi, maka tanggapan tanaman akibat penambahan
hara pembilang tidak terlalu terlihat. Demikian pula
bila kandungan hara pada pembilang tersebut
terlalu besar, maka tanggapan tanaman akibat
penambahan hara penyebut ke dalam tanah rendah.

Mangan (Mn)
Kalsium (Ca)
Kalium (K)
Tembaga (CU)
Besi (Fe)
Magnesium (Mg)
Fosfat (P)
Molibdenum (Mo)
Boron (B)
Nitrogen (N)

Seng (Zn)
Boron(B)

Keterangan :
: Interaksi antagonisme
: Interaksi sinergisme

(sumber : www. manicbotanix.com)

Bagan Mulder Interaksi antarhara
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Status Hara K, Ca, dan Mg

Sumber Hara K, Ca, dan Mg

Informasi mengenai status hara tanah penting
untuk diketahui sebab merupakan landasan bagi
rekomendasi pemupukan. Pada tanah-tanah yang
mempunyai status hara rendah, upaya peningkatan
status hara dilakukan untuk meningkatkan
hasil tanaman. Tetapi bila tanah berstatus hara
sedang, perlu upaya guna mempertahankan aras
konsentrasi hara agar tidak terjadi penurunan
produksi tanaman. Untuk mengetahui status hara
tanah suatu areal perkebunan kopi dan kakao
dapat dilakukan dengan pengambilan cuplikan
tanah pada kedalaman 0-20 cm di sekitar tanaman,
kemudian ditentukan sifat-sifat kimianya di
laboratorium. Data hasil analisis kemudian
dibandingkan dengan harkat baku (tinggi, sedang,
atau rendah) yang telah dibuat oleh Laboratorium
Tanah dan Air, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia. Hal lain yang penting terkait status
hara adalah hubungannya dengan imbangan hara
di dalam tanah. Imbangan hara berpengaruh
terhadap serapan hara tanaman.
Pada tanaman kopi dan kakao, hara-hara
Kalium (K), Kalsium (Ca), dan Magnesium (Mg)
dibutuhkan dalam jumlah besar. Pasokan ketiga
hara ini sangat menentukan produksi yang dapat
diperoleh. Tetapi dari ketiganya, unsur K dibutuhkan
dalam jumlah yang lebih banyak dibanding Ca dan
Mg. Hal ini terlihat dari aras kecukupan konsentrasi
hara pada daun kopi dan kakao. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada
tanaman kopi Arabika aras normal konsentrasi K
pada daun berada pada kisaran 2,11-2,60%;
Ca: 0,76-1,50%; dan Mg: 0,26-0,40%. Pada kopi
Robusta aras normal konsentrasi K pada daun
sekitar 1,81-2,20%; Ca: 0,81-1,50%; dan Mg: 0,310,36%. Sedangkan pada daun kakao, aras
normal konsentrasi K adalah 2%; Ca: 0,40%;
dan Mg: 0,45%. Secara umum, terlihat bahwa
kecenderungan aras konsentrasi hara di dalam
jaringan daun kopi dan kakao adalah K>Ca>Mg.
Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di dalam
tanah, yaitu pola aras konsentrasi hara cenderung
mengikuti urutan Ca>Mg>K. Hal ini mengindikasikan
hubungan yang tidak linear antara konsentrasi K,
Ca, dan Mg di dalam tanah dengan yang ada di
dalam jaringan daun kopi dan kakao.

Di dalam tanah, kandungan K, Ca, dan Mg
berhubungan erat dengan bahan organik dan jenis
batuan atau mineral lempung (clay) yang menjadi
penyusun tanah. Oleh karena itu, status ketiga hara
ini pada tanah perkebunan kopi dan kakao
dipengaruhi oleh ketersediaan bahan organik dan
tipe bahan induk tanah. Meskipun demikian, sumber
terbesar ketiga hara ini berasal dari jenis mineralmineral yang menyusun bahan induk tanah.
Kalium asal mineral primer di dalam tanah
bersumber dari golongan feldspar terutama
ortoklas (KAlSi 3O8) dan mikrolin (KAlSi 3O8) serta
golongan mika seperti muskovit [H 2KAl3(SiO4) 3];
biotit [(H,K) 2 (Mg, Fe) 2Al 2 (SiO 4) 3]; dan plogopit
[KMg 3Si3AlO10(F,OH) 2]. Sedangkan dari mineral
sekunder antara lain berasal dari ilit atau hidros
mika, vermikulit, dan klorit. Kalsium non pupuk di
dalam tanah sebagian besar berasal dari bahan
kapur seperti dolomit [CaMg(CO3)2]; kalsit (CaCO3);
dan gipsum (CaSO 4. 2H 2 O). Sedangkan Mg
sebagian besar berasal dari mineral-mineral
primer seperti biotit [(H,K) 2(Mg,Fe) 2Al 2(SiO 4) 3];
d o l o m i t [( C a M g ( C O 3 ) 2 ]; h o r n b l e n d e
[(Ca,Na)2-3(Mg, Fe, Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2]; golongan
olivin seperti monticellit (CaMgSiO4); dan serpentin
[Mg 3(OH)4(Si3O5)]. Bahan-bahan mineral ini sangat
berpengaruh terhadap status hara tanah dan
menjadi sumber pasokan asli K, Ca, dan Mg.
Sebagai contoh hasil penelitian Wibawa tahun
1996 yang dilakukan di perkebunan kopi di Jawa
Timur bahwa status hara K pada 37 perkebunan
yang dievaluasi umumnya mempunyai harkat
tinggi (>1,2 me/100 g tanah) dan Mg berharkat
sedang-tinggi (1 me/100 g tanah), sedangkan Ca
lebih bervariasi, yaitu dari rendah hingga tinggi
(<5,3->10 me/100 g tanah). Berdasarkan penelitan
ini diperoleh informasi bahwa pada beberapa kebun
kopi di Jawa Timur, pengelolaan Ca perlu dilakukan
guna mencapai produksi yang optimal. Sedangkan
untuk perkebunan kakao, yaitu sebagai contoh di
daerah Sulawesi, berdasarkan hasil survei tanah
yang dilakukan tahun 2009, status hara K tanah
sebagian besar wilayah ini memiliki harkat rendah
sampai sedang (1,2 me/100 g tanah). Kondisi
tersebut berbeda dengan status hara Ca, yang
berada pada aras sedang sampai tinggi (5,3 me/
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Gejala visual kahat magnesium (Mg)
pada tanaman kopi akibat tidak
seimbangnya konsentrasi kation-kation
basa (K, Ca, dan Mg) di dalam tanah
100 g tanah), bahkan untuk hara Mg mempunyai
status yang tinggi di semua provinsi (1,5 me/
100 g tanah). Di beberapa perkebunan kakao di
Sulawesi, ketersediaan unsur K di dalam tanah yang
rendah menjadi faktor pembatas pencapaian
produksi yang optimal. Variasi kandungan K, Ca,
dan Mg dari contoh perkebunan di Jawa Timur dan
Sulawesi tersebut sangat dipengaruhi oleh tipe
bahan induk yang menyusun tanah. Oleh karena
itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
pemupukan mineral pada beberapa perkebunan
terhadap unsur-unsur yang berharkat rendah, yaitu
seperti hara Ca di Jawa Timur dan hara K di
Sulawesi.

Imbangan Hara K, Ca, dan Mg
Beberapa kasus memperlihatkan bahwa
pemberian unsur hara tertentu ke dalam tanah
melalui pemupukan tidak selalu diikuti oleh
peningkatan aras konsentrasi unsur hara tersebut
pada jaringan tanaman. Pada situasi seperti ini,
upaya menaikkan konsentrasi unsur di dalam
jaringan tanaman dengan meningkatkan dosis
pupuk yang diberikan ke dalam tanah adalah kurang
bijaksana. Peningkatan dosis pupuk justru akan
menurunkan efisiensi pemupukan. Kasus seperti ini
banyak dijumpai apabila berhubungan dengan
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pemupukan hara-hara K, Ca, dan Mg. Dari hasil
penelitian, ketiga unsur hara ini telah banyak
dilaporkan memiliki interaksi satu sama lain yang
berpengaruh terhadap tingkat serapan oleh
tanaman kopi dan kakao. Interaksi ketiga hara ini
dilaporkan bersifat antagonis atau saling berlawanan, terutama antara K dengan Ca dan Mg.
Oleh karena itu, terganggunya imbangan ketiga
unsur ini akan berakibat tanaman mengalami
hambatan dalam menyerap salah satu unsurnya.
Tingginya konsentrasi K di dalam tanah menjadi
penyebab tanaman mengalami kahat Mg dan Ca.
Sebaliknya, tingginya konsentrasi Ca dan atau Mg,
menyebabkan terganggunya serapan K. Oleh karena
itu, imbangan ketiga hara ini berpengaruh terhadap
pencapaian produksi tanaman yang optimal.
Imbangan yang ideal ketiga hara ini relatif berada
pada nilai yang besarnya tidak jauh berubah. Untuk
tanaman kopi perbandingan K:Ca:Mg tanah yang
optimal adalah sekitar 6:76:18, sedangkan untuk
tanaman kakao sekitar 8:68:24.
Kriteria perbandingan kation-kation basa ini
memberi gambaran bahwa pola imbangannya
adalah konsentrasi hara Ca>Mg>K. Basa-basa
dapat ditukar (K-dd, Ca-dd, Mg-dd) aktual menggambarkan kondisi saat dilakukan pengukuran,
sedangkan basa-basa dapat ditukar ideal adalah
imbangan K, Ca, dan Mg agar imbangan pada
larutan tanah menjadi 6:76:18. Hasil survei
keseimbangan hara di beberapa perkebunan kopi
di Jawa Timur diketahui bahwa hanya Kebun
Plampang (Kayumas) yang memiliki imbangan
mendekati ideal.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya
pengelolaan ketiga hara ini untuk memperoleh
efisiensi pemupukan yang tinggi sekaligus hasil
tanaman yang baik. Berdasarkan data, maka
penambahan Ca perlu dilakukan sebab unsur
ini berada pada aras di bawah kondisi ideal
pada hampir seluruh perkebunan kopi. Tetapi
penambahan Mg juga perlu dilakukan sebab
nisbah Mg/K pada umumnya <3. Untuk itu
pengelolaan yang lebih tepat dilakukan adalah
dengan menambah kedua unsur tersebut. Bahan
yang biasa digunakan sebagai sumber Ca
sekaligus Mg adalah dolomit [CaMg(CO 3 ) 2].
Berdasarkan hasil survei tanah yang dilakukan
pada tahun 2009 di perkebunan kakao rakyat
di Sulawesi Tenggara, imbangan kation-kation
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Imbangan K, Ca dan Mg pada beberapa perkebunan kopi di Jawa Timur
(data diolah dari Wibawa, 1996)

basa dapat ditukar (K, Ca, dan Mg) yang dievaluasi
mendekati kondisi ideal. Seperti pada data yang
disajikan pada gambar perlu penambahan unsur
K. Sedangkan penambahan unsur Mg belum
perlu dilakukan mengingat nisbah Mg/K secara
umum >3, kecuali untuk wilayah Muna.
Pada prinsipnya, pemupukan harus menciptakan komposisi yang berimbang untuk mengurangi
sifat antagonisme yang berpengaruh terhadap
penyerapan hara, sebab pemupukan akan berpengaruh pada imbangan kation-kation basa
tersebut di dalam tanah. Sebagai contoh, pada tanah
dengan perbandingan awal K:Ca:Mg adalah 6:65:29.
Hasil penelitian Baon dkk tahun 2004
melaporkan bahwa pada kondisi seperti ini
pemupukan KCl memperbesar proporsi K di
dalam tanah sehingga imbangannya menjadi
tidak ideal bagi pertumbuhan kakao. Tetapi bila
pupuk KCl diganti dengan NaCl ternyata tidak
banyak mengubah imbangan awal. Pemberian
separuh dosis NaCl (38 g/pohon/semester) berpengaruh terhadap perubahan nisbah menjadi
6:68:26, sehingga imbangan hara hampir ideal.

25 | 3 | Oktober 2013

11 <<

Perbandingan-perbandingan lain yang sering
digunakan untuk menaksir imbangan konsentrasi
K, Ca, dan Mg di dalam tanah antara lain Ca:Mg,
(Ca+Mg):K, Ca/K, dan Mg/K. Wood & Lass tahun
1985 melaporkan bahwa nisbah Ca:Mg 4 dan
(Ca+Mg):K 25 merupakan ukuran yang optimal
untuk pertumbuhan kakao. Hasil penelitian
Wibawa tahun 1996 menyebutkan bahwa nisbah
Ca/K berkisar 3-14 dan Mg/K antara 2-5 di dalam
tanah baik untuk pertumbuhan tanaman kopi.

Imbangan Hara K, Ca, dan Mg
Dalam Daun
Penilaian status hara berdasarkan hasil
analisis daun telah banyak digunakan sebagai
dasar dalam membuat pertimbangan untuk
rekomendasi pemupukan. Akantetapi hasil diagnosa
daun hanya dapat digunakan untuk menentukan
status suatu jenis hara, yaitu apakah sangat
tinggi, cukup, rendah, kahat atau sangat kahat.
Sedangkan dosis pupuk yang diperlukan untuk
mengatasi kekahatan tanaman ditentukan pula oleh
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Imbangan K, Ca, dan Mg pada beberapa perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara

faktor tanah, iklim dan lingkungan fisik yang
berpengaruh terhadap efisiensi pemupukan.
Konsentrasi hara pada daun umumnya memiliki
korelasi yang nyata terhadap pemupukan hara
tertentu, seperti pada kasus N tetapi tidak demikian
dengan hara-hara K, Ca, dan Mg. Di dalam jaringan
daun tanaman, untuk menilai imbangan konsentrasi
K, Ca, dan Mg sering dilihat berdasarkan nisbah
K/(Ca+Mg). Meskipun konsentrasi ketiga unsur hara
tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti
konsentrasi nitrogen (N), fase pertumbuhan
tanaman, dan pengaruh kegiatan pengapuran.
Nisbah K/(Ca+Mg) meningkat sejalan dengan
meningkatnya K di dalam jaringan tanaman, tetapi
menurun dengan peningkatan konsentrasi Ca atau
Mg. Konsentrasi masing-masing hara berpengaruh
terhadap aras konsentrasi hara satu sama lain.
Dari ketiga unsur hara tersebut, K merupakan hara
yang paling aktif dan memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap penurunan (depression effect)
konsentrasi Ca atau Mg dibandingkan pengaruh
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Ca atau Mg terhadap K. Kalsium lebih tidak
antagonis terhadap Mg daripada terhadap K, sebab
Ca sangat jarang memiliki konsentrasi yang sama
tingginya dengan K pada waktu yang bersamaan.

Penutup
Peningkatan efisiensi pemupukan menjadi
suatu hal yang mutlak diperlukan dalam budidaya
kopi dan kakao. Salah satunya dengan mengevaluasi interaksi antarhara di dalam tanah dan
jaringan. Pemupukan K, Ca, dan Mg untuk
meningkatkan serapan tanaman kopi dan kakao
perlu mempertimbangkan imbangan awal kationkation tersebut di dalam tanah. Semakin banyaknya
tanaman yang kurang responsif terhadap
pemupukan, dengan demikian faktor imbangan hara
dapat digunakan sebagai salah satu dasar
pertimbangan rekomendasi pemupukan untuk
meningkatkan efektivitas pemupukan pada tanaman
kopi dan kakao.
25 | 3 | Oktober 2013
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Mengenal Kopi Arabika Java Ijen-Raung
(Kopi Bersertifikat Indikasi Geografis Pertama di Jawa Timur)
Niken Puspita Sari1), Teguh Iman Santoso1), Yusianto1), dan Surip Mawardi1)
1)

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

Kopi Arabika Java Ijen-Raung merupakan satu-satunya produk kopi
spesialti asal Jawa Timur yang telah mendapat perlindungan Indikasi Geografis
(IG). Citarasanya yang khas menyebabkan produk kopi Arabika Java IjenRaung memiliki dayasaing yang tinggi di pasar kopi internasional.
Adanya perlindungan IG tersebut akan meningkatkan dayasaing dalam
perdagangan sebab merek kopi Arabika Ijen-Raung tidak mungkin digunakan
oleh produk kopi asal daerah lain.

K

opi merupakan salah satu komoditas
ekspor primer selain kakao, karet dan
kelapa sawit. Produk kopi asal
Indonesia dikenal memiliki keunikan
citarasa yang khas sesuai daerah pengembangannya. Beberapa produk kopi Indonesia yang memiliki
citarasa yang khas antara lain kopi Gayo, kopi
Bajawa, kopi Kalosi, kopi Toraja yang sangat diminati
oleh konsumen kopi dunia. Selama tiga tahun
terakhir ini terjadi peningkatan ekspor kopi Indonesia ke beberapa negara tujuan ekspor seperti
Italia, Amerika Serikat, dan Jepang menunjukkan
bahwa prospek perdagangan kopi semakin baik.
Jawa timur merupakan salah satu sentra
perkebunan kopi rakyat yang hamparannya luas
terbentang mulai wilayah Barat hingga wilayah
Timur. Di antara produk kopi Jawa Timur yang
terkenal adalah kopi Arabika yang sebagian (60%)
dihasilkan di kawasan pegunungan Ijen-Raung.
Kopi Arabika asal pegunungan Ijen-Raung telah
dikenal di pasar dunia dengan citarasa yang khas.
Kekhasan citarasa kopi Arabika Ijen-Raung
dipengaruhi oleh kondisi geografis pegunungan
Ijen-Raung yang produknya dikenal di pasar
internasional dengan nama “Kopi Arabika Java IjenRaung”. Produk kopi ini telah mendapat perlindungan hukum oleh Kementerian Hukum dan
HAM, dan merupakan satu-satunya produk kopi
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Deskripsi:
- Dua Gunung : Menunjukkan kawasan produksi kopi
Arabika terletak di dua gunung, yaitu
Gunung Ijen dan Gunung Raung
- Putih
: Kemurnian produk 100%
- Daun hijau
: Konservasi sumber daya alam di
kawasan hutan
- Biji kopi
: Biji kopi sebagai produk utama yang
dihasilkan PMPIG

Logo Indikasi Geografis kopi Arabika
Java Ijen-Raung
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spesialti pertama asal Jawa Timur yang mendapat
perlindungan Indikasi Geografis (IG). Produksi
kopi Arabika Java Ijen-Raung ini terletak di
kawasan 07O 56.130’ LS-08O 01.527’ LS dan garis
bujur antara 114O 02,121’ BT-114O 09.335’ BT.
Posisi pegunungan Ijen-Raung memiliki karakter
geografis yang unik terletak di tiga wilayah
kabupaten, yaitu Bondowoso, Situbondo, dan
Banyuwangi. Kondisi geografis Ijen-Raung yang
spesifik tersebut menyebabkan citarasa kopi
Arabika yang ditanam di kawasan tersebut memiliki
citarasa yang khas. Kekhasan citarasa tersebut
disebabkan adanya interaksi antara tanaman
kopi dengan kondisi lingkungan kawasan IjenRaung. Sertifikasi indikasi geografis kopi Arabika
Ijen-Raung disebabkan adanya spesifikasi
kondisi geografis dan perilaku petani dalam
pengelolaan tanaman kopi Arabika di kawasan
tersebut. Perlindungan hukum diberikan terhadap
produk kopi Arabika Ijen-Raung karena produk
kopi yang dihasilkan memiliki karakteristik mutu
yang khas yang tidak sama dengan produk kopi
dari daerah lain di manapun. Dengan adanya
indikasi geografis ini maka produk kopi Arabika
Ijen-Raung akan terlindungi dari pembajakan oleh
pihak lain.

Deskripsi Geografis Pegunungan
Ijen-Raung
Pegunungan Ijen-Raung terletak pada
ketinggian >900 m dpl. secara administratif berada
di wilayah Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan
Banyuwangi. Tanah di pegunungan Ijen-Raung
merupakan jenis tanah Andisol yang memiliki tingkat
kesuburan tinggi dan dekomposisi yang rendah.
Kesuburan tanah yang tinggi akan menghasilkan
citarasa kopi yang baik pula. Kopi Arabika Java IjenRaung memiliki tradisi budaya lokal dan mutu tinggi
sehingga dikenal dengan origin coffee. Iklim di
pegunungan Ijen-Raung termasuk kering, yaitu tipe
E (klasifikasi Schmidt & Ferguson) dengan curah
hujan rata-rata 1.514 mm per tahun dan jumlah bulan
basah serta bulan kering 5-6 bulan yang merupakan
ciri khas dari pegunungan Ijen-Raung, serta suhu
berkisar antara 18°C-24°C. Pegunungan Ijen-Raung
banyak ditanami tanaman hutan, antara lain Suren
(Toona sureni), Dadap (Erythrina), Kayumanis
(Glycynnhiza glabra), Pinus (Pinus mercusii), dan
Kayuputih (Eucalyptus globulus).
Tanaman-tanaman tersebut secara tidak
langsung telah berfungsi sebagai tanaman penaung
yang dibutuhkan oleh tanaman kopi. Faktor-faktor

Sumber: (PMPIG Kopi Arabika Java Ijen-Raung, 2013)

Peta kawasan IG Kopi Arabika Java Ijen-Raung
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tersebut di atas yang membuat kopi Arabika JavaIjen Raung berbeda dengan kopi lainnya.

Produksi Kopi Arabika Ijen-Raung
Pertanaman kopi Arabika di kawasan IjenRaung mencakup areal seluas 1.351 hektar. Di
wilayah Kabupaten Bondowoso lahan penanaman
kopi Arabika tersebut tersebar di Kecamatan
Sumberwringin, Sempol, Botolinggo, dan Cermee,
sedangkan di wilayah Kabupaten Situbondo berada
di Kecamatan Arjasa. Produktivitas kopi Arabika
Java-Ijen Raung dilaporkan 500-750 kg/ha dengan
potensi produksi di kawasan ini sebesar 2.000 ton/
hektar/tahun.
Sistem budidaya yang diterapkan oleh petani
yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) IjenRaung lebih menekankan sistem budidaya organik.
Pemupukan menggunakan jenis pupuk organik
dengan memanfaatkan seresah tanaman/gulma
dan kotoran ternak yang diaplikasikan dua kali
dalam setahun. Secara alami, juga didukung oleh
kondisi tanah yang subur sehingga mendukung
p e r t u m b u ha n t a n a m a n k o p i d en g a n b a i k .

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan menggunakan sistem pengendalian terpadu dengan
memanfaatkan musuh alami dan agensia hayati.
Bentuk pangkasan yang diterapkan adalah
batang tunggal pada ketinggian sekitar 180 cm.
Selanjutnya pangkasan pemeliharan juga dilakukan
secara rutin seperti pangkas lepas panen, wiwil
kasar, dan wiwil halus. Salah satu hal yang unik dari
sistem budidaya kopi Arabika Ijen-Raung adalah
penggunaan tanaman penaung yang memanfaatkan
penaung alami tanaman-tanaman hutan.

Citarasa Kopi Arabika Java IjenRaung
Guna mendapatkan citarasa yang khas, pengolahan kopi Arabika Java Ijen-Raung dilakukan
dengan sistem olah basah yang difermentasi
selama 12-36 jam kemudian dilakukan pengeringan
secara alami di bawah terik matahari. Biji kopi yang
diolah berasal dari kopi gelondong merah minimal
95%. Biji Kopi Arabika Java Ijen-Raung yang
diperdagangkan tergolong dalam Mutu I (Grade 1)
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
nomor 01-2907-2008 biji kopi dengan kadar air
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maksimum 12%, bebas dari bau kapang, warnanya
hijau keabu-abuan, serta jumlah nilai cacat fisik
maksimum 11.
Berdasarkan hasil uji citarasa bahwa kopi
Arabika Java Ijen-Raung memiliki tingkat keasaman
yang cukup tinggi, mutu dan aroma yang khas
dengan intensitas aroma yang kuat, kekentalan
sedang, dan yang paling unik serta membedakan
dengan citarasa kopi lainnya yaitu rasa manis
“chocolaty” yang tidak dimiliki kopi lainnya.
Gambaran ini menunjukkan bahwa kopi Arabika
Java Ijen-Raung memiliki citarasa yang khas.
Praktek pengolahan yang diterapkan oleh petani
kopi di kawasan Ijen-Raung telah mengikuti standar
pengolahan kopi yang baik (Good Manufacturing
Practices, GMP) sehingga menghasilkan citarasa
yang tidak terlalu pahit (bitter) dan tidak sepat
(astringent).
Terwujudnya perlindungan Indikasi Geografis
terhadap produk kopi Arabika Ijen-Raung tersebut
tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan
oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
(Puslitkoka). Partisipasi aktif petani dalam mengikuti
pelatihan dan penerapan Standar Operasional
Prosedur di Unit Pengolahan Hasil (UPH) sangat
membantu dihasilkannya mutu kopi berkualitas tinggi
secara konsisten. Peran Puslitkoka sangat nyata
dalam melakukan kajian mengenai karakteristik
kondisi geografis Ijen-Raung, mendapatkan akses
informasi pasar dan harga, serta menjalin
komunikasi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders), khususnya pihak pemerintah daerah
dan eksportir.
Kontrol atau pengawasan terhadap produk kopi
Arabika Java Ijen-Raung dilakukan secara runtut dari

sistem budidaya sampai ke tahap pengolahan
dengan cara mencocokkan antara fakta di
lapangan dan buku persyaratan pengajuan Indikasi
Geografis. Kontrol bertujuan untuk menjaga
konsistensi citarasa kopi yang dihasilkan. Apabila
suatu saat ditemukan cacat citarasa ataupun
perbedaan antara fakta dengan buku persyaratan
maka hal ini akan mengancam keberlanjutan
sertifikasi Indikasi Geografis yang telah didapatkan.
Kontrol produk kopi Arabika Java Ijen-Raung
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat PMPIG
Ijen-Raung. Kontrol dilakukan dengan cara
mengambil contoh biji kopi maupun melihat kebun
kopi secara acak di lapangan. Kontrol terhadap
mutu fisik kopi Arabika Java Ijen-Raung dilakukan
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
01-2907-2008 sedangkan citarasa kopi berdasarkan standar SCAA sebesar minimal 80.

Penutup
Hasil kerja bersama antara masyarakat PMPIG
Ijen-Raung, Puslitkoka, dinas-dinas terkait tingkat
Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur, serta perbankan
berhasil mewujudkan sertifikasi Indikasi Geografis
terhadap produk kopi Arabika Ijen-Raung. Produk
ini merupakan satu-satunya produk perkebunan
yang telah mendapatkan sertifikat IG di Jawa Timur.
Hasil sertifikasi ini diharapkan akan berdampak
terhadap peningkatan kesejahteraan petani kopi di
kawasan Ijen-Raung, serta meningkatkan ekspor
produk pertanian dari Jawa Timur. Rintisan
perlindungan IG kopi Arabika Java Ijen-Raung ini
diharapkan juga dapat dikembangkan terhadap
produk-produk pertanian lainnya di Jawa Timur.

Pemalsuan kadar KCl berdampak pada berkurangnya
produksi tanaman dan sangat merugikan petani

...dengan MOP Test >>
senyawa uji keaslian kadar pupuk KCl yang cepat, praktis,
murah, dan sangat mudah diaplikasikan...

Pr o du ksi:
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
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- Cara penggunaan yang sangat mudah
- Deteksi kemurnian kadar KCl yang cepat
- Ringan sehingga mudah dibawa ke lapangan
- Lebih praktis penggunaannya
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Antibiotik Tidak Mengancam Pupuk
Kandang untuk Kebun Kopi dan Kakao
John Bako Baon1)
1)

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

Antibiotik yang ditambahkan dalam pakan ternak tidak terserap sempurna,
oleh alat pencernaan ternak sehingga sebagian besar antibiotik terbawa dalam
kotoran ternak. Pupuk kandang umumnya digunakan sebagai sumber bahan
organik untuk memperbaiki kualitas tanah, guna mendukung pertanian organik
yang berkelanjutan. Dalam budidaya kopi dan kakao, masalah antibiotik yang
terbawa melalui pupuk kandang sebenarnya sangat minim sebab rantai budidaya
kopi dan kakao cukup panjang, dan pupuk kandang sebelum digunakan telah
dikomposkan sehingga antibiotik telah terombak.

S

ejak ditemukannya pada awal
tahun 1900-an, antibiotik telah
digunakan sebagai alat untuk
mengobati penyakit infeksi yang
sebelumnya diketahui dapat membunuh
manusia dan hewan. Walaupun sebagian besar
antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi
pada manusia dan hewan, namun sejumlah
besar antibiotik juga digunakan sebagai
suplemen pakan guna memacu pertumbuhan
ternak. Paling sedikit terdapat empat mekanisme
yang menjelaskan peranan antibiotik dalam
memacu pertumbuhan ternak, yaitu (1)
menghambat terjadinya infeksi, (2) mengurangi
produksi metabolit mikroba yang menghambat
pertumbuhan, (3) mengurangi penggunaan
makanan oleh mikroba, dan (4) meningkatkan penyerapan makanan dari usus halus oleh
ternak yang diberi antibiotik.
Dosis antibiotik yang diberikan bervariasi
3-220 g/ton makanan tergantung pada jenis dan
ukuran ternak serta jenis antibiotik. Diklaim
bahwa dosis yang kecil tersebut mampu
mendorong terjadinya seleksi bakteri yang
resisten terhadap antibiotik di lingkungan.
Sebagian besar antibiotik yang diberikan ke

25 | 3 | Oktober 2013

17 <<

Ternak penghasil pupuk organik

Warta

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA

ternak melalui makanan kurang diserap oleh
pencernaan ternak tersebut, akibatnya sebagian
besar dari antibiotik ini terbuang melalui air kencing
dan kotoran padat dan berakhir sebagai kotoran
kandang. Sebanyak sekitar 90% dari antibiotik yang
terbuang melalui kotoran ternak masih dalam
bentuk senyawa induk.
Kotoran kandang sebagian besar diaplikasikan
ke lapangan dengan menempatkannya di atas
tanah untuk kemudian dicampur dengan tanah.
Alasan mengapa hal ini dilakukan adalah bahwa
kotoran kandang masih mengandung cukup banyak
hara yang dibutuhkan tanaman di samping alasan
untuk membuang limbah yang tidak diinginkan.
Walaupun sangat direkomendasikan bahwa dosis
pupuk kandang yang diberikan disesuaikan dengan
tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanah,
namun kenyataannya saran ini sering tidak diikuti
sehingga sering jumlah pupuk kandang yang
diberikan ke tanah masih kurang dari dosis yang
disarankan. Pada tahun 2012, populasi ternak di
Indonesia sekitar 1,7 miliar ekor yang 95% adalah
dari ayam pedaging maka diperkirakan kotoran
ternak yang dihasilkan sekitar 281 juta ton. Jumlah
sebesar ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan
bertahan-nya antibiotik ini dalam kotoran kandang
sedemikian banyak akan menyumbang masalah
terhadap lingkungan, baik dalam bentuk sifatnya
yang meracun terhadap mikroflora dan mikrofauna
tanah, maupun berpotensi meningkatkan resistensi
terhadap antibiotik di lingkungan. Dilaporkan bahwa
aplikasi kotoran kandang ke lahan merupakan cara

utama masuknya antibiotik ke lingkungan di muka
bumi ini.
Antibiotik yang sangat umum digunakan di
peternakan adalah tetrasiklin, tilosin, dan penisilin.
Aplikasi kotoran kandang sebanyak 50 ribu liter per
ha (setara dengan aplikasi 168 kg N/ha) dapat
menyumbang sebanyak 387 g khlor-tetrasiklin dan
202 g tilosin per ha. Beberapa laporan menyebutkan bahwa antibiotik ini dapat bertahan stabil selama
penyimpanan dan sampai berakhir aplikasi di
lapangan pertanian.
Secara tradisional kotoran ternak merupakan
unsur utama dalam sistem pertanian organik dan
berkelanjutan. Dalam hal ini kotoran ternak
diaplikasikan ke lapangan dapat dalam bentuk
mentah (segar atau kering) atau dikomposkan
terlebih dahulu, sebagai sumber pupuk. Walaupun
terdapat larangan yang jelas dalam penggunaan
kotoran ternak yang mentah dalam bertani organik
yang terkait dengan adanya kontaminasi dengan
Salmonella dan Escheria coli, namun tidak ada
pedoman yang jelas yang mengatur adanya
antibiotik dan hormon dalam pupuk kandang.
Sampai saat ini penelitian mengenai antibiotik
terutama ditujukan mengenai pengaruh negatif
secara langsung terhadap manusia dan ternak,
namun masih sangat sedikit penelitian tentang
pengaruh antibiotik-antibiotik terhadap lingkungan
termasuk penyerapannya oleh tanaman yang
dibudidayakan pada lahan yang diperlakukan
dengan kotoran ternak. Konsumen bisa saja tidak
mengetahui telah menelan antibiotik ini ketika

Limbah ternak siap dijadikan pupuk organik
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mengkonsumsi sayuran atau makanan yang
berasal dari tanaman yang tumbuh pada lahan yang
dipupuk dengan kotoran kandang.
Dari tanaman jagung, kubis, dan bawang yang
diuji diketahui menyerap khlortetrasiklin tetapi tidak
tilosin. Walaupun konsentrasi antibiotik ini dalam
jaringan tanaman relatif kecil (2-17 ng/g berat
segar) tetapi konsentrasinya meningkat dengan
tingginya kandungan antibiotik dalam kotoran
kandang. Hasil ini menunjukkan adanya potensi
bahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi sayuran mentah dari tanaman yang
dibudidayakan pada lahan yang dipupuk dengan
pupuk kandang. Risiko tersebut tentunya lebih
besar pada manusia yang alergi terhadap antibiotik
dan juga ada kemungkinan adanya peningkatan
resistensi terhadap antibakteri akibat konsumsi
manusia akan sayur-sayuran tersebut.
Dalam budidaya kopi dan kakao, masalah
antibiotik yang kemungkinan masuk ke kebun
melalui penggunaan pupuk kandang sebenarnya
sangat kecil mengingat rantai budidaya kopi dan
kakao cukup panjang. Apabila praktek budidaya
yang baik dan benar dilaksanakan dengan tepat
maka adanya kontaminasi antibiotik dalam produk
kopi dan kakao dapat dihindari. Pupuk kandang
yang diberikan ke tanaman harus dipastikan telah
dikomposkan terlebih dahulu, sehingga selain
nisb ah C/N bahan organik dapat diturunkan
melalui proses dekomposisi senyawa antibiotik

juga kem ung kinan besar jug a m engalami
perombakan. Panas yang dihasilkan selama
proses perombakan juga ikut berperan dalam
merombak antibiotik yang ada. Selain itu bahwa
dalam proses pengomposan, aktivitas mikroba
juga meningkat sehingga juga dapat merombak
antibiotik yang ada. Pup uk kandang yang
diletakkan di lahan juga memungkinkan terjadinya proses foto degradasi terhadap antibiotik
tersebut. Antibiotik yang kemungkinan masih ada
walaupun jumlahnya sangat sedikit dalam pupuk
kandang, terlebih lagi masih melalui proses
panjang sehingga kecil kemungkinan dayatahannya di komoditas ini sampai pada biji yang dipanen
dan masih harus diproses untuk siap dikonsumsi.

Penutup
Proses produksi ternak khususnya ayam
pedaging dan petelur menghasilkan limbah
berupa kotoran yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pertanian organik. Rantai budidaya
kopi dan kakao yang panjang ternyata dapat
menetralisir pengaruh negatif antibiotik yang
masih ada dalam pupuk kandang ayam. Namun
demikian dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan cara mengolah limbah ternak tersebut
hingga menjadi kompos yang aman saat diaplikasikan bagi tanaman dan manusia.

Produksi:
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
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Hidrolisat Protein Asal Bungkil Kakao
dan Ampas Kopi
Noor Ariefandie Febrianto1)
1)

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

Produk samping proses pengolahan kakao dan kopi ternyata dapat
dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati yang bernilai ekonomi tinggi. Bungkil
kakao dan ampas kopi dapat diolah menjadi hidrolisat protein yang dapat
digunakan sebagai bahan makanan maupun suplemen kesehatan.

B

ungkil kakao dan ampas kopi
merupakan produk samping yang
dihasilkan dari proses pengolahan
kakao dan kopi. Bungkil kakao
umumnya didapatkan dari proses pengayakan
bubuk kakao serta pada proses ekstraksi polifenol
dari biji kakao, sedangkan ampas kopi dihasilkan
dari proses pembuatan kopi instan. Pada proses
pengolahan kakao, munculnya bungkil kakao
merupakan salah satu kerugian produksi karena
tidak dapat dijual sebagai bubuk coklat. Saat ini
pemanfaatan bahan-bahan tersebut masih terbatas
pada penggunaannya sebagai bahan pakan dan
pupuk, namun sebenarnya bahan ini mempunyai
potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan produk
yang bernilai jual tinggi. Pemanfaatan bahan ini
sebagai hidrolisat protein merupakan salah satu
alternatif yang dapat dikembangkan karena selain
mempunyai nilai jual yang tinggi, hidrolisat protein
juga diketahui mempunyai potensi nutrisi dan
fungsional yang baik. Hidrolisat protein merupakan
asam amino atau peptida dari protein terhidrolisa
yang dapat diproduksi secara kimiawi maupun
enzimatis. Hidrolisat protein yang dihasilkan
selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan produk
makanan dan suplemen kesehatan.

Hidrolisat Protein = Protein yang Lebih
Sederhana
Hidrolisat protein didefinisikan oleh Pasupuleti V.K.
& Braun S. (2010) sebagai protein sederhana
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dalam bentuk asam amino atau peptida yang
dihasilkan dari depolimerisasi (pemecahan polimer)
protein secara kimiawi maupun biologis.
Depolimerisasi protein secara kimiawi dapat
dilakukan dengan proses hidrolisis menggunakan
senyawa asam kuat seperti asam klorida dan asam
sulfat maupun dengan senyawa basa berbasis
kalsium, natrium maupun kalium. Secara biologis,
hidrolisat protein didapatkan dari proses hidrolisis
secara enzimatis menggunakan enzim jenis proteolytic.
Hidrolisat protein umumnya digunakan sebagai
penguat citarasa (flavor enhancer), namun saat ini
penggunaannya mulai bergeser menjadi produk
pangan fungsional. Beberapa penelitian telah
melaporkan bahwa hidrolisat protein merupakan
sumber protein yang lebih mudah diserap oleh
tubuh manusia karena struktur kimianya yang lebih
sederhana (merupakan dimer atau oligomer asam
amino). Penelitian lain menunjukkan bahwa
komposisi unik asam amino dalam hidrolisat
protein juga mempunyai aktivitas antioksidan yang
cukup kuat. Hasil penelitian Herpandi dkk tahun
2011 diketahui bahwa hidrolisat protein juga
dilaporkan mempunyai potensi untuk digunakan
dalam bidang medis khususnya dalam penanganan
kasus phenylketonuria (malfungsi metabolisme
protein), alergi protein, hipertensi dan anemia serta
penyakit hati kronis.
Secara umum, hidrolisat protein dapat
diproduksi dari semua bahan yang mengandung
protein. Dari sumber nabati, hidrolisat protein dapat

25 | 3 | Oktober 2013

>> 20

Bungkil kakao (kiri) dan ampas kopi (kanan) bahan baku hidrolisat protein
diproduksi dari jagung, kedelai, canola, dan
kacang-kacangan. Sedangkan dari sumber hewani,
hidrolisat protein lebih banyak diproduksi dari
bagian yang bernilai jual rendah dan umumnya
dianggap sebagai bahan sisa (by-product).
Komoditas perairan seperti ikan, cumi-cumi dan
udang merupakan sumber hewani yang telah lama
digunakan untuk pembuatan hidrolisat protein.
Produk hidrolisat protein tradisional dari sumber
hewani yang umum ditemukan di Indonesia antara
lain adalah kecap ikan (fish sauce), terasi, dan petis.
Sedangkan untuk produk makanan dan kesehatan,
hidrolisat protein banyak digunakan dalam produk
bumbu penyedap makanan, suplemen penambah
massa otot (body building), suplemen diet dan susu
formula hipoalergenik. Umumnya, suplemen
penambah massa otot menggunakan hidrolisat protein yang diproduksi dari bahan sisa produksi keju
yang umum dikenal sebagai protein whey.

Proses Pembuatan Hidrolisat Protein
Hidrolisat protein umumnya diproduksi secara
kimiawi dengan menggunakan asam atau basa (alkali) kuat sebagai agen hidrolisa. Metode ini banyak
digunakan selain karena mudah dan murah,
penggunaan bahan kimia dalam metode ini mampu
secara ekstensif menghidrolisa protein sehingga
menghasilkan rendemen (yield) yang tinggi. Produk
hidrolisat protein dari metode ini umumnya
digunakan sebagai penguat citarasa (untuk hasil
yang berkualitas tinggi) dan sebagai pakan ternak
untuk produk yang memiliki kualitas inferior. Namun,
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beberapa studi telah menemukan bahwa
penggunaan asam dan basa kuat dalam produksi
hidrolisat protein dapat menghasilkan efek negatif,
diantaranya sifat fungsional dan kualitas nutrisi
yang rendah, serta dapat memicu terbentuknya
senyawa yang tidak diinginkan dan beracun seperti
lysioalanine, ornithinoalanine, lanthionine dan
 -amino alanine sebagaimana hasil penelitian
Kristinsson & Rasco, tahun 2000.
Berbeda halnya dengan pengolahan secara
kimiawi, pengolahan secara biologis menggunakan
enzim mampu menghasilkan produk hidrolisat
protein dengan kualitas sifat fungsional dan nilai
nutrisi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh sifat
selektif enzim yang hanya memecah ikatan spesifik
pada protein sesuai dengan spesifikasinya
sehingga mampu menghasilkan produk yang
seragam, berbeda dengan bahan kimia yang
cenderung memotong ikatan peptida secara acak
(random). Saat ini, penggunaan enzim untuk
produksi hidrolisat protein semakin berkembang
karena semakin mudah didapatkan dan mampu
menghasilkan kualitas produk yang baik dengan
biaya yang relatif murah (untuk skala besar). Selain
itu, berkembangnya kesadaran masyarakat
terhadap risiko kesehatan dan kerusakan
lingkungan juga sangat mempengaruhi berkurangnya penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Di
industri, penggunaan enzim lebih disukai karena
hanya memerlukan jumlah yang relatif kecil, mudah
diaktivasi dan dinonaktifkan, serta dapat dilakukan
pada kondisi suhu normal (suhu ruang) sehingga
tidak banyak energi yang dikonsumsi.
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Karakter hidrolisat protein yang diproduksi
secara enzimatis sangat dipengaruhi oleh jenis
enzim proteolytic yang digunakan dan kondisi
inkubasi (pH dan suhu). Berdasarkan jenis reaksi
enzimatisnya, enzim proteolytic terbagi menjadi dua
golongan utama yaitu endopeptidase dan exopeptidase. Enzim endopeptidase cenderung menghasilkan hidrolisat protein dengan kandungan peptida
yang tinggi karena sifatnya yang memecah
protein menjadi peptida, berbeda halnya dengan
exopeptidase yang cenderung menghasilkan
monomer asam amino atau peptida berantai pendek.
Umumnya, aplikasi enzim proteolytic dalam
pembuatan hidrolisat protein diawali dengan
menggunakan endopeptidase untuk memecah
protein menjadi peptida dan dilanjutkan dengan
exopeptidase untuk memecah peptida menjadi asam
amino atau peptida berantai pendek seperti yang
dilaporkan Rawlings dkk tahun 2007. Namun,
penggunaan endopeptidase secara intensif (waktu
inkubasi lama) juga dapat menghasilkan hidrolisat
protein dengan kandungan asam amino atau peptida
berantai pendek yang tinggi. Enzim yang digunakan
untuk hidrolisa protein dapat berasal dari bahan itu
sendiri (endogenous) ataupun dari sumber lain
(exogenous). Enzim endogenous yang berperan
antara lain tripsin, pepsin, dan protease dari lisosom

sel yang baik diaplikasikan pada pembuatan terasi
dan kecap ikan. Sedangkan enzim exogenous
banyak diisolasi dari mikroba dan diperdagangkan
dengan berbagai nama dagang antara lain
protamex, flavourzyme, alcalase, corolase, umamizyme, kojizyme, dan orientase. Selain itu, terdapat
juga enzim exogenous yang dapat diisolasi dari
tanaman seperti halnya enzim papain dari pepaya
(Carica papaya L.) dan enzim bromelin dari tanaman
nanas (Ananas comosus L.).

Bungkil Kakao dan Ampas Kopi untuk
Pembuatan Hidrolisat Protein
Pada dasarnya, biji kakao dan biji kopi bukan
merupakan bahan kaya protein yang umum
digunakan untuk produksi hidrolisat protein. Keping
biji kakao kering dengan kadar air 5-6% dan kadar
lemak 54,5% memiliki kadar protein hanya berkisar
antara 8-10%. Menurut hasil penelitian Clarke
& Macrae tahun1987, biji kopi ose Arabika
dan Robusta memiliki kadar protein berkisar antara
11-13% (sebelum sangrai) dan 13-15% (setelah
disangrai) dengan kandungan lemak berkisar antara
9-16% (Robusta) dan 12-20% (Arabika). Namun,
bungkil kakao yang telah melewati proses pemisahan
lemak setidaknya mempunyai kadar protein sebesar

Substrat

Homogenisasi &
pengkondisian

Inkubasi/Reaksi
enzimatis

Enzim

Inaktivasi
enzim

Pemisahan
Dehidrasi

Hidrolisat
protein

Sumber: Centre for molecular and Biomolecular Informatics termodifikasi
(http://www.bioinformaticaindeklas.nl/en_oud/basicsb.html, tanggal akses 9 Juni 2013)

Diagram alur pembuatan hidrolisat protein secara enzimatis (Kristinsson &
Rasco, 2000) dan ilustrasi reaksi enzimatis yang terjadi selama inkubasi
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±20% basis kering (asumsi pemisahan lemak dan
bubuk menggunakan pengepres hidrolik dengan
efisiensi 80-85% atau sekitar ±30% basis kering
apabila ekstraksi lemak dilakukan dengan metode
solvent extraction (asumsi efisiensi >95%). Sedangkan
kandungan protein biji/bubuk kopi dapat mencapai
13,5%-18,75% (basis kering) apabila juga dilakukan

ekstraksi lemak. Kandungan protein ini cukup tinggi
untuk dimanfaatkan dalam pembuatan hidrolisat
protein, mengingat penggunaan bahan baku dengan
kandungan protein yang hampir sama atau lebih
rendah seperti biji jarak dan ketela juga telah diteliti
oleh Zhang dkk tahun 2012; dan Gallegos-Tintore
dkk tahun 2011.

Bungkil kakao/
ampas kopi
Sodium phospate buffer (1:2) (w/v)
Bungkil kakao/ampas kopi+ sodium phospate buffer (1:2) (w/v)
dihomogenasi selama 2 menit

Homogenasi

pH diatur pada kondisi optimal enzim
(papain/bromelin) dengan 2N NaOH atau HCl

Pengaturan pH

Papain/bromelin

Inkubasi

Inkubasi dilakukan selama 1-2 jam sampai
mendapatkan tingkat hidrolisis optimal
O

Pemanasan dilakukan pada 90 C selama 10 menit untuk
menghentikan reaksi dan menonaktifkan enzim

Pemanasan

Pemisahan

Endapan

Pemisahan dilakukan dengan metode filtrasi
atau dengan menggunakan sentrifus

Supernatan

Pengeringan

Supernatan yang dihasilkan dikeringkan dengan oven
O
bersuhu maksimal 60 C sampai menjadi bubuk

Protein hidrolisat
kakao/kopi

Diagram alur proses pembuatan hidrolisat protein kakao dan
kopi secara enzimatis
Penutup
Pemanfaatan bungkil kakao dan ampas kopi untuk pembuatan hidrolisat protein merupakan usaha
yang potensial karena selain dapat memanfaatkan bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah,
hidrolisat protein yang dihasilkan juga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Proses secara enzimatis
yang cukup sederhana juga merupakan faktor pendukung yang memungkinkan pembuatan hidrolisat
protein dilakukan dalam skala kecil dan menengah. Permasalahan enzim komersial yang cukup mahal
(untuk produksi skala kecil) dapat diatasi dengan menggunakan enzim dari tanaman lokal seperti pepaya
dan nanas yang dapat diperoleh dari sumber lokal.
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Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao
di Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat
Sukrisno Widyotomo1), Sugiyono1), Qithfirul Aziz1), dan Agus Saryono1)
1)

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

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) bekerjasama dengan
Food and Agriculture Organization-United Nation (FAO-UN) melakukan
pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kakao
di Mentawai, Sumatera Barat dalam pengelolaan kebun dan penanganan
pascapanen. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan dan pembuatan demoplot.
Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penyediaan infrastruktur
dan sarana transportasi yang layak agar produk kakao asal Mentawai berdaya
saing tinggi.

K

epulauan Mentawai
merupakan salah satu
kabup aten dal am
lingkup Prov insi
Sumatera Barat yang terletak sekitar
150 km dari kota Padang. Secara
geografis Kabupaten Kepulauan
Mentawai terletak di antara 0O50'3O30' LS dan 97O330'-100O30' BT.
Kabupaten ini terdiri dari empat
pulau utama yaitu Pulau Siberut,
Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan
Pulau Pagai Selatan yang dihuni
oleh mayoritas masyarakat suku
Mentawai. Luas wilayah Kabupaten
Mentawai sekitar 6.011 km 2 yang
terdiri dari 10 kecamatan dan 43
desa dengan jumlah penduduk
64.235 jiwa. Kabupaten Kepulauan
Mentawai berbatasan dengan
Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pesisir Selatan, dan
Kota Padang pada arah Timur;
Samudera Indonesia pada arah
Barat; Kabupaten Nias Provinsi
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Perjalanan Tim Puslitkoka menuju lokasi
pendampingan di Mentawai
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Sumatera Utara pada arah Utara, dan Kabupaten
Bengkulu Utara pada arah Selatan. Salah satu
komoditas unggulan sektor perkebunan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah kakao.
Data yang menyatakan total produksi kakao dari
setiap pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan
Mentawai belum dapat dipastikan. Direktorat
Jenderal Perkebunan melaporkan bahwa pada
tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai
menyumbang 1,8% dari total produksi kakao yang
dihasilkan Provinsi Sumatera Barat.
Keterbatasan informasi menjadi kendala dalam
peningkatan pengetahuan petani kakao tentang
teknologi budidaya dan penanganan pascapanen
yang baik. Sarana infrastruktur jalan dan kepastian
pasar untuk memberikan harga yang baik masih
sangat terbatas sehingga muncul keengganan
petani kakao melakukan pengelolaan kebun
dengan baik. Upaya perbaikan dan peningkatan
pemahaman petani di Kabupaten Kepulauan
Mentawai terhadap pengelolaan kebun kakao dan
penanganan pascapanen yang benar perlu segera
dilakukan. Pada tahun 2012, Food and Agriculture
Organization-United Nation (FAO-UN) bekerjasama
dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) melakukan kegiatan Peningkatan
Produksi dan Mutu Kakao di Kabupaten Kepualaun
Mentawai. Tujuannya adalah untuk memperbaiki
dan meningkatkan keterampilan petani di
Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam budidaya
kakao dan penanganan pascapanen secara baik.
Kegiatan dilaksanakan di tiga titik lokasi, yaitu

Km 10 Kecamatan Pagai Utara, Km 27 dan Km 37
Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat.

Pengelolaan Kebun
Kegiatan pendampingan dilakukan untuk
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
petani kakao terhadap pengelolaan kebun yang
baik. Materi pendampingan meliputi tahapan
pembukaan lahan, cara penanaman, pangkas
bentuk dan pemeliharaan, sanitasi kebun,
pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan
penaung serta penanganan pascapanen. Upaya
peningkatan pemahaman dan pengetahuan petani
kakao dilakukan melalui pelatihan dan pembangunan demoplot cara budidaya kakao yang
benar. Pelatihan budidaya, pengendalian hama
penyakit dan penanganan pascapanen dilakukan
di dalam kelas dan praktek di lapangan. Kegiatan
diikuti sekitar 75 orang dan dari jumlah tersebut
terseleksi petani calon pelatih sebanyak 15 orang.
Petani calon pelatih memiliki tugas untuk
menyampaikan informasi dan melatih petani
anggota mengenai budidaya, pengendalian hama
penyakit dan penanganan pascapanen.
Penyediaan bibit unggul dilakukan dengan cara
perbanyakan secara vegetatif menggunakan entres
unggul klon-klon Sulawesi 01, Sulawesi 02, ICCRI 03,
dan ICCRI 04 telah dilakukan di tiga lokasi
pembinaan. Bibit yang telah disambung dengan entres
unggul tersebut ditanam di areal lahan demoplot .

Lokasi pembangunan demoplot
No.

Lokasi dan
kondisi tanaman

1.

2.

3.

*)

Alam

Titik koordinat

Km 10.
- PB
- TBM
- TM

Dusun Sabeu Gunggung, Pagai Utara

Km. 27
- PB
- TBM
- TM

Dusun Sabbiret, Pagai Selatan

Km. 37
- PB
- TBM
- TM

Dusun Maukau, Pagai Selatan

02O 46,623’ LS – 100O 03,363’ BT
02O 47,017’ LS – 100O 03,928’ BT
02O 47,313’ LS – 100O 05,250’ BT
02O 59,349’ LS – 100O 15,358’ BT
02O 59,087’ LS – 100O 16,329’ BT
02O 59,095’ LS – 100O 16,314’ BT
03O 00,774’ LS – 100O 17,626’ BT
03O 00,703’ LS – 100O 17,270’ BT
03O 00,724’ LS – 100O 17,360’ BT

PB = penanaman baru, TBM = tanaman belum menghasilkan, dan TM = tanaman menghasilkan.
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Pembangunan demoplot dengan menanam bibit baru

Pelatihan penanganan hama/penyakit

Pelatihan fermentasi biji kakao

Pendampingan Puslitkoka terhadap petani kakao di Mentawai dalam teknik
budidaya dan penanganan pascapanen
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Penanganan Pascapanen
Penanganan pascapanen merupakan tahapan
penting dalam usaha pengelolaan perkebunan
kakao. Jika penanganan pascapanen tidak tepat,
maka buah kakao dengan mutu baik dari kebun
akan menghasilkan mutu biji kakao kering yang
rendah.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa biji
kakao Mentawai memiliki mutu yang rendah, jauh
dari standar mutu biji kakao Indonesia. Petani
kakao di kedua kecamatan tersebut belum
menerapkan penanganan pascapanen secara baik.
Penanganan pascapanen yang dilakukan hanya
panen dan pemecahan buah, kemudian biji
dikeringkan tanpa proses fermentasi.

Cara pengeringan biji kakao dilakukan
di atas lembaran kayu dan
terpal plastik

Mutu contoh biji kakao rakyat di Mentawai
No.
I.
a.
b.
c.
d.
e.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
*)

Parameter
Persyaratan Umum
Serangga hidup
Kadar air
Biji berbau asap dan atau
hammy dan atau berbau asing
Kadar benda-benda asing
Kadar biji pecah
Persyaratan Khusus
Jumlah biji/100 g
Kadar biji berjamur
Kadar biji slaty
Kadar biji berserangga
Kadar kotoran/waste
Kadar biji berkecambah

Asal biji kakao
Pagai Utara
Pagai Selatan

Satuan

Syarat*)

% b/b
-

Tidak ada
Maks. 7,5
Tidak ada

Ada
9,6
Ada

Ada
10,2
Ada

% b/b

Tidak ada
Maks. 2

Tidak ada
0,1

Ada
-

Maks > 120
4
20
2
3
3

105 (B)
11
25,3
33,3
3,42
4,3

104 (B)
30
38
0
8,8
0

%
%
%
%
%

b/b
b/b
b/b
b/b
b/b

Berdasarkan SNI 2323:2008/amandemen 2010.

Tata Niaga Kakao
Tata niaga kakao di Kecamatan Pagai Utara
dan Pagai Selatan tidak jauh berbeda dengan tata
niaga kakao di daerah-daerah sentra kakao Indonesia yang jauh dari ibukota kabupaten maupun
provinsi. Biji kakao setengah kering yang dihasilkan
oleh petani kakao dibeli oleh pedagang pengumpul
tingkat desa dengan dasar harga yang diterapkan
adalah biji kakao asalan (tanpa fermentasi). Alat
transportasi yang tersedia hanya sepeda motor
karena infrastruktur jalan masih belum dapat dilalui
kendaraan roda empat. Biji kakao yang terkumpul
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di tingkat pedagang kemudian dikirim ke pengepul
di Sikakap yang terletak di kecamatan Pagai Utara
dan berdekatan dengan darmaga penyeberangan
ke pelabuhan Bungus, Padang. Tahapan proses
yang diterapkan oleh pedagang pengumpul adalah
pengeringan lanjut dengan cara dijemur hingga
kadar air ±7%, dan proses pengemasan di dalam
karung.
Sarana transportasi yang menghubungkan
Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan
ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kapal
Motor (KM) Ambu-Ambu yang jadwal kedatangannya hanya satu kali dalam seminggu. Kendala
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transportasi mengakibatkan kebutuhan bahan
pokok yang tidak tersedia di Kecamatan Pagai
Utara dan Pagai Selatan hanya dapat dipenuhi satu
minggu sekali. Biji kakao kering yang telah dikemas
dalam karung kemudian dikirim oleh pedagang
tingkat kecamatan ke ibukota Provinsi Sumatera
Barat menggunakan KM Ambu-Ambu.
Selain kondisi mutu biji kakao kering yang
rendah, keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana
transportasi merupakan kendala utama yang harus

segera dibenahi dalam upaya meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani kakao di
Mentawai. Infrastruktur dan sarana transportasi yang
terbatas berdampak pada biaya transportasi yang
dikenakan per kilogram biji kakao kering dari petani
sampai ke pedagang tingkat provinsi masih sangat
tinggi.Tanpa dukungan infrastruktur dan sarana
transportasi yang baik, maka upaya perbaikan kebun
dan mutu biji kakao yang berdaya saing tinggi akan
sulit diperoleh.

Sepeda motor sebagai transportasi
darat penghubung antar lokasi

Perahu motor sebagai transportasi air
untuk menyalurkan hasil panen dan
bibit kakao

KM Ambu-Ambu tranportasi utama penyaluran hasil produksi di Mentawai

Penutup
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi yang besar sebagai salah satu sentra perkebunan
kakao rakyat di Sumatera Barat. Tanaman kakao secara umum dapat tumbuh dengan baik dan berpotensi
menghasilkan produk biji kakao kering dalam jumlah besar dan bermutu baik. Demoplot yang telah dibuat
diharapkan dapat digunakan sebagai etalase pengelolaan budidaya dan penanganan pascapanen yang
benar bagi petani kakao di wilayah Kabupaten Mentawai. Perbaikan infrastruktur dan sarana transportasi
yang layak perlu segera dilakukan agar produk kakao rakyat memiliki daya saing yang tinggi.

Bassikoka:
- Aman bagi lingkungan dan produk biji kopi dan kakao yang dihasilkan
- Dapat diaplikasikan pada semua daerah pertanaman kopi dan kakao
- Dapat digabungkan/dipadukan dengan cara pengendalian non pestisida
- Dapat mengendalikan jenis tanaman hama yang lain seperti hama penggerek
batang merah (Zeuzera coffeae) pada kopi, hama Helopeltis pada kakao
Produksi:
- Cocok untuk produk kopi dan kakao organik
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
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Berita
Workshop Pengembangan Ekonomi JLS
Jawa Timur Berbasis Kopi dan Kakao

J

alur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur
membentang sepanjang 634,11 km mulai
dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek,
Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang,
Jember, sampai Banyuwangi. Pembangunan
JLS Jatim merupakan salah satu program
strategis Jawa Timur untuk memacu
pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur
bagian selatan. Oleh karena itu pembangunan JLS Jatim
harus dilakukan secara terpadu dengan pembangunan
sektor ekonomi lainnya. Pembangunan perkebunan kopi
dan kakao merupakan salah satu sektor pembangunan
ekonomi yang cocok di wilayah JLS.
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia,
sebagai Pusat Unggulan Iptek komoditas Kopi dan
Kakao di Indonesia menyelenggarakan “Workshop
Pengembangan Ekonomi Jalur Lintas Selatan Jawa
Timur berbasis Kopi dan Kakao” dengan tema
“Percepatan Pembangunan Ekonomi JLS Jawa Timur
melalui Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Kopi
dan Kakao” bertujuan untuk memadukan program
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan kebutuhan
pasar/pelaku bisnis kopi dan kakao, serta ketersediaan
informasi dan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, sehingga
secara integral menjadi kegiatan yang nyata dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di
kawasan JLS Jawa Timur. Acara Workshop tersebut
diselenggarakan di Garden Palace Hotel Surabaya, pada
30 Oktober 2013 dan dihadiri 150 peserta dari unsur
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Pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi,
lembaga riset, LSM, petani, dan pengusaha.
Workshop membahas 4 makalah kunci, yaitu:
(1) Dukungan dan Kebijakan Program Direktorat
Jenderal Perkebunan dalam Pengembangan Kopi dan
Kakao di Jawa Timur (Direktorat Jenderal Perkebunan),
(2) Kebijakan dan Program Pengembangan Komoditas
Kopi dan Kakao di Kawasan JLS Jawa Timur (Dinas
Perkebunan Jawa Timur), (3) Kebutuhan Pasar Terhadap
Biji Kopi dan Kakao sebagai Bahan Baku Industri dan
Komoditi Ekspor (Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia), dan (4) Potensi Lahan, Dukungan Teknologi
Pengembangan Kopi dan Kakao di Kawasan JLS Jawa
Timur (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia).
Pokok-pokok rumusan “Workshop Pengembangan
Ekonomi Jalur Lintas selatan Jawa Timur Berbasis Kopi
dan Kakao” adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kopi dan kakao ke depan
dilaksanakan dalam model kawasan agribisnis,
meliputi pengembangan dari hulu sampai hilir yang
memerlukan infrastruktur yang memadai.
2. Indonesia, khususnya Jawa Timur, memiliki potensi
yang besar untuk pengembangan kopi specialty.
Perlu diupayakan terus potensi kopi specialty lainnya
yang belum muncul, sedangkan yang telah dikenal
untuk disertifikasi Indikasi Geografis.
3. Perlu penumbuhan dan peningkatan kemitraan usaha
antara petani/kelompok tani kopi dan kakao dengan
perusahaan industri dan eksportir, untuk menjamin
kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi perusahaan
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dan petani akan meningkatkan mutu dan harga
yang lebih baik.
4. Meningkatkan kualitas ekspor kopi dan kakao baik
dalam bentuk biji, produk setengah jadi maupun
produk hilir guna meningkatkan nilai tambah
on farm dan off farm serta dayasaing di pasar
internasional. Peluang pasar kopi dan kakao baik
untuk pasar domestik maupun internasional cukup
besar.
5. Tuntutan pasar global saat ini adalah untuk
menghasilkan produk berkelanjutan yang bisa
diawali dengan penerapan sistem budidaya
yang baik (Good Agricultural Practices), antara
lain pemupukan, pemangkasan, pengendalian
organisme pengganggu tanaman, peremajaan
pertanaman eksisting dilakukan melalui
penyambungan menggunakan entres klon unggul
dan penanaman baru menggunakan bahan tanam
unggul. Perluasan areal diarahkan pada lahan-lahan
yang cocok untuk menjamin keberhasilannya.
6. Pengembangan kopi dan kakao secara nasional
dilakukan melalui pendekatan intensifikasi kebunkebun eksisting, peremajaan tanaman tua dan tidak
produktif dan perluasan areal. Pengembangan
secara berkelanjutan tersebut didasarkan pada
realitas bahwa peluang pasar kopi dan kakao untuk
ekspor maupun memenuhi kebutuhan pasar
domestik tetap cerah.
7. Wilayah Jawa Timur merupakan salah satu wilayah
yang memiliki peran penting dalam memenuhi suplai
bahan baku industri berupa biji kopi dan kakao.
Guna lebih memantapkan dan meningkatkan peran
Jawa Timur sebagai penyedia bahan baku industri
dan penyumbang devisa dari ekspor kopi dan kakao
serta untuk mengembangkan ekonomi masyarakat,
pengembangan kopi dan kakao di wilayah ini perlu
terus ditingkatkan, terutama dari wilayah Jalur Lintas
Selatan Jawa Timur yang selama ini potensinya
belum dimanfaatkan secara optimal.
8. Pengembangan komoditas kopi dan kakao dari JLS
Jawa Timur diutamakan diarahkan pada kakao,
untuk kopi arabika pada lokasi tertentu sedangkan
untuk kopi Robusta kegiatan rehabilitasi namun
masih mungkin diremajakan dengan klon-klon
unggul terbaru.
9. Pengembangan kopi dan kakao mempunyai nilai
ekonomis, ekologis, dan melibatkan masyarakat
banyak, diharapkan mampu menjadi pengungkit
pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan karena
wilayah JLS Jawa Timur memiliki tipologi
agroekosistem yang cocok untuk kedua komoditas
tersebut.
10. Produk biji kopi dan kakao Jawa Timur telah sangat
dikenal di pasar domestik maupun pasar
internasional sebagai produk special yang memiliki
karakter khas dan mendapat apresiasi konsumen
berupa harga premium, antara lain kopi Robusta
Dampit, kopi Arabika Java Coffee, untuk kakao
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Fermented Java Cocoa Bean, dan Java Light
Breaking Cocoa Beans. Dengan adanya produkproduk yang telah dikenal bermutu baik dan
khas tersebut sangat memungkinkan untuk
pengembangan lebih lanjut ke wilayah sekitarnya
dengan melakukan adopsi teknologi dari produk
yang telah populer serta pengembangan lanjutan
dengan inovasi teknologi mutakhir.
11. Rantai pemasaran kopi dan kakao di wilayah Jawa
Timur juga telah terbangun dengan baik dan efisien
sejak dari petani produsen, pedagang pengumpul,
eksportir atau pabrikan telah cukup mapan sehingga
rantai suplai akan berjalan dengan lancar. Dengan
demikian peluang keberhasilan pengembangan kopi
dan kakao di wilayah JLS bagi pembangunan
ekonomi masyarakat sangat besar.
12. Di wilayah JLS Jawa Timur tersedia lebih dari
setengah juta hektar lahan yang potensial untuk
pengembangan kopi maupun kakao yang saat ini
belum termanfaatkan secara optimal. Jika sebagian
dari lahan tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan kopi-kakao, multiplier effect terhadap
perekonomian wilayah tersebut sangatlah signifikan.
13. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan
kedua komoditas di kawasan JLS, Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao Indonesia sebagai Pusat Unggulan
IPTEK kopi maupun kakao, telah menghasilkan
inovasi-inovasi bibit unggul (paling baru Kopi
Super), teknologi budidaya, pengolahan biji dan
industri hilir serta pengembangan kelembagaan
(lembaga terbaru di Puslitkoka adalah Cocoa and
Coffee Quality Centre) yang telah teruji di lapangan
sehingga agribisnis dan agroindustri kopi dan kakao
akan berkembang dengan lebih mantap.
Disela acara tersebut Puslitkoka juga me-launching
sebuah produk bibit kopi unggul yang diberi nama
kopi Super, bibit ini memiliki sembilan keunggulan
diantaranya perakaran bibit kopi lebih banyak, tahan
terhadap nematoda parasit, toleran terhadap kekeringan
dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga di
launching sebuah lembaga sertifikasi berlabel CCQC
yang bergerak dalam pengujian mutu produk di seputar
kopi dan kakao.

25 | 3 | Oktober 2013

>> 30

WARTA PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Volume 25 | Nomor 3 | Oktober 2013

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

.....nikmati wisata alam 			
bernuansa ilmiah 				
di Agrowisata Puslitkoka...
Sambil menikmati udara sejuk
dan keindahan alam yang asri di
lingkungan perkebunan kopi dan
kakao Anda bisa melihat proses
pengolahan kopi dan cokelat
serta aneka produk lainnya, Anda
juga bisa membawa oleh-oleh
kopi dan cokelat khas Jember
GAZEBO

kebun kopi & kakao

pabrik cokelat mini
outlet PRODUK
Jalan santai

