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 Model Kemitraan Bermediasi (MOTRAMED) 
berhasil diterapkan untuk meningkatkan mutu 

serta harga kopi khususnya Arabika di beberapa 
daerah sentra kopi di Indonesia. Untuk mengetahui 
ulasan mengenai MOTRAMED tersebut pembaca 
dapat menyimak Warta edisi 26(2), pembaca juga 
dapat mengetahui informasi tentang konservasi 
tanah dan air berbasis kopi, organisme penganggu 
tanaman kopi Liberika, serta pengolahan kopi di Muara 
Enim. Dalam edisi ini, redaksi juga menyajikan 
ulasan mengenai konservasi plasma nutfah melalui 
teknologi kriopreservasi, keefektifan beberapa metode 
pengendalian hama PBK, kakao sebagai sumber 
polifenol, serta dark chocolate dalam diet autisme.
 Selamat menikmati sajian kami. 
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Teknologi Kriopreservasi untuk
Konservasi Plasma Nutfah

Kopi dan Kakao

Sulistyani Pancaningtyas1)

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

Teknik kriopreservasi merupakan cara menyimpan organisme hidup pada
suhu yang sangat rendah, sehingga dapat dipertahankan viabilitasnya selama
bertahun-tahun. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam kriopreservasi
diantaranya adalah pemilihan bahan cryoprotectant yang tepat, diantaranya
yang sering digunakan adalah dimethyl sulfixode (DMSO dan glyserol). Faktor
penting lain yang perlu dipertimbangkan dalam teknik kriopreservasi adalah
fasilitas penyimpanan, jaminan keamanan dan keselamatan, dan
pendokumentasian eksplan yang disimpan (manajemen database).

penyimpanan organ atau jaringan tanaman untuk
pelestarian plasma nutfah yang dikenal dengan
istilah kriopreservasi. Kriopreservasi merupakan
teknologi penyimpanan spesimen biologis dalam
jangka waktu yang lama pada suhu yang rendah
(-196OC) dalam nitrogen cair sehingga pada
kondisi tersebut metabolisme jaringan atau organ
tanaman akan terhenti namun dapat dipulihkan
kembali setelah proses pemulihan. Penerapan
teknologi ini untuk pelestarian plasma nutfah yang
termasuk jenis konservasi ex situ atau konservasi
sumber daya genetik di luar habitat alaminya.

Untuk kriopreservasi tanaman, beberapa
prosedur cryogenic telah disederhanakan seperti
v i tri f ikasi , pengeringan-udara dan teknik
enkapsulasi-dehidrasi sehingga jumlah spesies
tanaman yang berhasil dikriopreservasi jumlahnya
meningkat tajam selama 10 tahun terakhir. Prinsip
metode penyimpanan ini adalah mereduksi proses

metabolisme melalui pengurangan media tumbuh
atau dehidrasi sebagian jaringan yang dilakukan
dalam nitrogen cair pada suhu -196OC. Metode
ini  sudah berhasi l  dikembangkan untuk
penyimpanan embrio somatik kopi yang dapat
ditumbuhkan kembali menjadi embrio sekunder
atau melalui perkecambahan embrio secara
langsung setelah dikulturkan pada media cair.
Teknik kriopreservasi ini terbukti berhasil
digunakan untuk konservasi plasma nutfah
tanpa terjadinya penurunan viabilitas jaringan.
Penyimpanan dengan pembekuan pada nitrogen
cair merupakan metode yang potensial untuk
penyimpanan dalam jangka panjang untuk
konservasi plasma nutfah tumbuhan sebagaimana
hasil penelitian Jaret tahun 19926).

Pengembangan teknik kriopreservasi di
Indonesia memiliki prospek yang baik sebab
penyelamatan keanekaragaman hayati perlu
dukungan teknik konservasi yang aman dari
gangguan perubahan iklim dan serangan jasad
penganggu tanaman. Teknik kriopreservasi ini
sangat diperlukan untuk penyimpanan benih-

erkembangan bioteknologi tanaman
selama dekade terakhir menunjuk-
kan kemajuan yang pesat, di
antaranya berkembang teknologi
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benih rekalsitran seperti kakao atau benih semi-
rekalsitran atau yang diperbanyak secara
vegetatif, seperti kopi dan kakao, berbagai jenis
tanaman buah-buahan, umbi-umbian, tanaman
hias, serta tanaman obat. Untuk itu perlu
dukungan pengembangan infrastruktur yang
memadai seperti kontinuitas suplai nitrogen cair
serta peralatan pendukungnya, laboratorium kultur
jaringan tanaman, dan pengembangan protokol
sesuai komoditasnya.

Konservasi plasma nutfah kakao secara
konvensional tidak mungkin dilakukan meng-
gunakan benih atau pun entres sebab daya
simpannya sangat terbatas. Benih kakao dapat
disimpan selama 6 hari pada kondisi suhu
2527OC, kadar air 1820% dengan kelembaban
5575%. Peyimpanan dalam jangka waktu lama
menyebabkan daya kecambah dan vigor benih
kakao menurun sebab kakao termasuk jenis benih
rekalsitran. Kadar air yang tinggi menyebabkan
benih kakao mudah terserang jamur. Melalui
kriopreservasi maka bagian tanaman yang dapat
disimpan, baik berupa embrio somatik atau pun
jaringan hasil perbanyakan in vitro yang dilakukan
pada suhu rendah (-196OC). Menurut Ashmore
tahun 1997, selama proses kriopreservasi,
pembelahan sel dan proses metabolisme
sel atau jaringan dapat dihentikan selama
periode penyimpanan yang dikehendaki1). Pada
penyimpanan in vitro jangka pendek dan jangka
menengah, diperlukan tindakan subkultur yang
berulang-ulang sehingga kurang efisien dalam
hal waktu, tenaga, ruangan, dan biaya. Tindakan
tersebut juga dapat menyebabkan kultur
mengalami kontaminasi dan kehilangan vigoritas
karena kehabisan unsur hara yang terdapat
dalam media dan berpeluang terjadinya
perubahan genetik akibat penggunaan zat
penghambat tumbuh dalam waktu yang relatif
lama.

Tahap-tahap Kriopreservasi
Teknik penyimpanan didasarkan pada salah

satu metabolisme reduksi (kehilangan media
kultur, dehidrasi sebagian) atau penahanan
metabolisme melalui kriopreservasi dalam
nitrogen cair pada suhu -196OC. Metode ini sudah
dilakukan pada embrio somatik kopi. Berbagai

macam keberhasilan telah dicapai seperti
penumbuhan kembali embrio melalui embrio
sekunder atau perubahan perkembangan
tanaman melalui perkecambahan langsung embrio
setelah proses penyimpanan.

1. Seleksi eksplan/bahan tanaman
Eksplan yang digunakan berasal dari jaringan
tanaman yang sehat. Sel yang berukuran kecil,
muda, mengandung banyak sitoplasma dan
meristematik dapat bertahan lebih baik
dibandingkan dengan sel yang besar dan
mengandung banyak vakuola.

2. Pra-perlakuan
Perlakuan pre-growth dilakukan untuk melindungi
jaringan tanaman terhadap nitrogen cair.
Perlakuan pre-growth juga melibatkan penerapan
zat aditif untuk meningkatkan toleransi tanaman
terhadap stres, misalnya abscisic acid, praline,
trehalose. Dehidrasi jaringan secara parsial
dapat diperoleh melalui penerapan senyawa
osmotik aktif.

3. Pemberian cryoprotectant
Cryoprotectant adalah zat yang digunakan
untuk melindungi jaringan biologis dari
kerusakan akibat pembekuan (kerusakan
akibat pembentukan es). Bahan cryoprotectant
yang umum digunakan diantaranya DMSO,
glyserol, dll.

4. Penyimpanan
Penyimpanan atau pembekuan pada suhu
yang tepat sangat berpengaruh pada bahan
yang akan dibekukan. Pembekuan sel/jaringan
berkisar pada suhu -70 hingga -196OC.
Penyimpanan jangka panjang terbaik pada
suhu -196OC.

5. Pencairan (thawing)
Cryotube yang berisi materi kultur/eksplan yang
disimpan dengan kriopreservasi dikeluarkan
dari dalam penyimpanan nitrogen cair, dan
segera dimasukkan ke dalam water bath
dengan suhu air ± 3040OC.

6. Pemulihan (recovery)
Eksplan yang sudah dicairkan dalam water bath
kemudian dicuci dengan air steril sebanyak
3 kali untuk menghilangkan larutan cryo-
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protectant. Selanjutnya, sebanyak 1 mL larutan
eksplan yang sudah dicuci dikulturkan kembali
ke dalam media untuk pertumbuhan, sesuai
dengan media saat awal eksplan dikulturkan.

7. Penentuan viabilitas setelah kriopreservasi
Tanaman yang sudah disimpan dapat ditanam
kembali untuk mengetahui daya hidupnya. Viabilitas
sel dapat diuji menggunakan FDA, kemudian
dihitung jumlah selnya, berat basah, dan berat
kering. Pengujian lain juga dapat dilakukan
menggunakan metode platting, elektroforesis
protein, RFLP, dan analisis gen rRNA.

Selama proses kriopreservasi dalam nitrogen
cair, peluang terjadinya kontaminasi jamur
dan bakteri tidak dapat dihindari sehingga
pemeliharaan kultur secara aseptik harus
tetap dilakukan. Penerapan beberapa metode
kriopreservasi sangat tergantung pada jenis dan
kondisi eksplan. Dengan demikian penggunaan
cryoprotectant perlu digunakan pada masing-
masing metode untuk menghindari kerusakan sel.
Paparan eksplan dalam cryoprotectant harus
dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama
karena cryoprotectant dapat bersifat racun
terhadap eksplan sehingga perlu diperhatikan
waktu aplikasi dan konsentrasi cryoprotectant
untuk setiap eksplan.

% viabilitas sel (FDA tes) =
Jumlah sel yang berpendar ×100Jumlah sel (viable + non-viable)

A B

Pengujian viabilitas setelah kriopreservasi; A. Metode platting,
B. Pengujian dengan menggunakan FDA

Kontaminasi jamur pada kultur yang disimpan dengan kriopreservasi
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Metode Kriopreservasi
Teknik kriopreservasi mengacu pada

penyimpanan suatu organisme hidup pada suhu
yang sangat rendah, yang nantinya masih dapat
disegarkan dan dipulihkan kembali seperti
pada kondisi sebelum dilakukan penyimpanan.
Hasi l penel it ian Grout tahun 1995, teknik
kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan
bahan tanaman dalam suhu yang sangat rendah,
yaitu -160OC hingga -180OC (nitrogen fase uap),
bahkan sampai -196OC (nitrogen cair). Meskipun
demikian, pembekuan pada suhu ekstra dingin
dimungkinkan dapat menstabilisasi sel hidup
selama seminggu bahkan bertahun-tahun,
sehingga dibutuhkan ni trogen cair  untuk
penyimpanan dalam waktu yang lama. Cara yang
paling efekti f untuk meminimalisir  potensi
kematian adalah dengan menambahkan bahan
cryoprotectiont pada kultur yang diprioritaskan
untuk penyimpanan beku, dan untuk mengontrol
proses tingkat pendinginan dan pemanasan
selama pengawetan seperti yang dilaporkan
Baust tahun 20022)

Teknik kriopreservasi dapat dibedakan atas
teknik lama (klasik) dan teknik baru:

1. Teknik lama (klasik)
Teknik ini didasarkan pada freeze-induced
dehydration, yaitu dehidrasi yang diinduksi
dengan pembekuan pada suhu di bawah titik
beku air hingga -40OC. Teknik lama juga
disebut teknik pembekuan lambat atau teknik
pembekuan dua tahap. Menurut Ika & Ika
tahun 2004, teknik pembekuan dua tahap
meliputi inkubasi sel pada cryoprotectant
dengan total  konsentrasi  12 M yang
menyebabkan dehidrasi moderat dan diikuti
oleh pembekuan lambat, misalnya dengan
kecepatan 1OC/menit hingga suhu -35OC, lalu
pembekuan dalam nitrogen cair  dan
selanjutnya pelelehan (thawing)5).

2. Teknik modern
Saat  ini telah dikembangkan pembekuan
embrio dengan metode vitrifikasi yang lebih
mudah dilakukan dan sederhana. Pada metode
vitrif ikasi, material yang akan dibekukan
ditempatkan dalam media hiper-osmolaritas
atau cryoprotectant berkonsentrasi tinggi.

Setelah itu material langsung dicelupkan ke
dalam nitrogen cair sehingga larutan yang
beku ini seolah-olah menjadi seperti kaca.

Teknik ini didasarkan pada kejadian
vitrifikasi, yaitu dehidrasi yang diinduksi pada
suhu di atas titik beku air. Vitrifikasi adalah fase
transisi air dari bentuk cair menjadi bentuk
nonkristalin atau amorf, tembus pandang (glassy)
karena elevasi ekstrim dari larutan yang viskos
selama pendinginan. Teknik vitrifikasi didasarkan
pada dehidrasi sel pada suhu non-freezing (tidak
beku), yaitu dengan merendam bahan dalam
larutan cryoprotectant dengan total konsentrasi
58 M pada suhu 025OC dan diikuti oleh
pembekuan dan selanjutnya pencairan. Adapun
macam-macam teknik baru yang dikembangkan
antara lain:

1. Vitrifikasi. Pada teknik vitrifikasi, eksplan
diperlakukan dengan cryoprotectant dan
didehidrasi dengan larutan vitrifikasi, lalu diikuti
dengan pembekuan cepat, pelelehan, dan
pembuangan cryoprotectant serta pemulihan
kultur.

2. Enkapsulasi dehidrasi. Teknik enkapsulasi
dehidrasi didasarkan pada teknologi yang telah
dikembangkan pada produksi benih sintetik.
Menurut Ika & Ika tahun 2004 pada teknik
tersebut, bahan di-enkapsulasi pada kapsul
alginat, lalu ditumbuhkan pada medium yang
diperkaya dengan sukrosa dan dikeringkan
secara parsial dalam laminar air flow cabinet
atau silika gel hingga kandungan air sekitar
20% dan diikuti oleh pembekuan cepat5).

Enkapsulasi eksplan menggunakan
kalsium alginat
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3. Enkapsulasi-vitrifikasi. Teknik enkapsulasi-
vitrifikasi merupakan kombinasi antara teknik
vitrifikasi dan enkapsulasi dehidrasi, yaitu
eksplan dienkapsulasi dengan kapsul alginat,
lalu dibekukan dengan teknik vitrifikasi.

4. Desikasi. Teknik desikasi merupakan teknik
yang paling sederhana, yaitu mengeringkan
bahan dalam laminar air flow cabinet, silika gel
atau flash drying hingga kandungan air 1020%,
kemudian diikuti oleh pembekuan cepat.

5. Pratumbuh. Teknik pratumbuh meliputi
penanaman bahan ke dalam media yang
mengandung cryoprotectant, lalu diikuti oleh
pembekuan cepat.

6. Pratumbuh-desikasi. Teknik pratumbuh-desikasi
dilakukan dengan menanam bahan ke dalam
media yang mengandung cryoprotectant, lalu
mengeringkannya dalam laminar air flow cabinet
atau gel silika dan diikuti oleh pembekuan cepat.

7. Dropplet-freezing. Droplet-freezing diawali
dengan pra-perlakuan bahan ke dalam
media cair yang mengandung cryoprotectant,
lalu meletakkan pada Allumunium foil yang
disertai dengan droplet cryoprotectant dan
diikuti oleh pembekuan cepat.

Teknik lama memerlukan peralatan terprogram
yang cukup mahal harganya, sedangkan teknik
baru tidak memerlukan peralatan canggih dan
prosedurnya relatif lebih mudah. Selain itu, teknik
lama memerlukan peralatan pembekuan, digunakan
pada kultur sel, dan lebih sulit diaplikasikan pada
unit sel yang lebih besar seperti tunas apikal atau
embrio. Teknik lama berhasil diterapkan pada sistem
kultur yang tidak terdiferensiasi (suspensi sel dan
kalus) dan spesies yang toleran terhadap suhu
dingin, namun tidak berhasil diterapkan pada spesies
tropis. Hasil penelitian Ika & Ika tahun 2004
melaporkan bahwa teknik vitrifikasi telah berhasil
diterapkan pada spesies dengan skala yang lebih
luas (tropis dan subtropis) dan sistem kultur yang
lebih kompleks (embriosomatik, suspensi sel, dan
meristem apikal)5).

Cryoinjury
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

kerusakan sel akibat pembekuan pada awalnya

dikemukakan oleh Mazur tahun 1972, yang
menunjukkan laju perubahan suhu di mana
sel-sel yang mengalami pembekuan merupakan
f ak to r  p e n t i n g  ka r en a  m e ng en da l i ka n
perpindahan air melalui membran sel dan
menentukan konsentrasi zat terlarut di dalam sel.
Kerusakan karena pengkristalan es merupakan
faktor penting pada cryoinjury alga dan perubahan
pergerakan air dan kondisi air (sebagai padat/
es atau cairan) selama pembekuan mempengaruhi
kelangsungan hidup setelah penyimpanan.
Penambahan cryoprotectant berfungsi untuk
mengurangi suhu selama pembekuan, karena
cryoprotectant dapat masuk dan melindungi sel
dari kerusakan. Selain itu, dengan penambahan
cryoprotectant dapat memelihara keutuhan
membran dan meningkatkan potensial osmotik
media sehingga cairan di dalam sel mengalir
keluar dan terjadi dehidrasi. Cryoprotectant yang
umum digunakan adalah DMSO, gliserol, PEG,
sor b i to l ,  d an  m a n i to l .  Se nyaw a da l am
cryoprotectant dapat dipisah menjadi dua, yaitu
senyawa yang dapat masuk ke dalam sel
(permeating agent) seperti DMSO, glyserol (pada
suhu tertentu) dan yang tidak dapat masuk ke
dalam sel (non-permeating agent) seperti sukrosa
dan gula alkohol (manitol, sorbitol). Beberapa
karakteristik dari cryoprotectant yang baik adalah
tidak bereaksi dengan eksplan, tidak beracun,
tidak mudah terbakar4).

Selama pembekuan dan pencairan, sel
dapat mengalami kerusakan sebagai akibat
dari (1) paparan bahan pada suhu rendah,
(2) pembentukan kristal es, (3) dehidrasi sel,
dan (4) terbentuknya radikal bebas. Paparan
pada suhu rendah dapat menyebabkan
inaktivasi protein yang sensitif terhadap suhu
dingin. Sebagian besar pembentukan es
intraseluler bersifat letal dan pada dasarnya sel
dapat mentolelir terbentuknya es ekstraseluler.
Namun demikian, pembentukan es ekstraseluler
juga dapat merusak sel karena daya mekanis
dari kristal es yang tumbuh, gaya adesi kristal
es terhadap membran, interaksi elektris yang
disebabkan oleh perbedaan kelarutan ion pada
fase es dan cair, terbentuknya gelembung udara
intraseluler, kerusakan kimia yang berhubungan
dengan peroksidase lipid serta perubahan
pH pada lokasi tertentu seperti yang dilaporkan
Ika & Ika tahun 20045).
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Penutup
Kriopreservasi dimanfaatkan untuk mengatasi

beberapa kendala dalam penyimpanan in vitro dan
konservasi plasma nutfah tanpa terjadinya
penurunan viabilitas. Hingga saat ini, telah banyak
spesies tanaman yang dapat disimpan melalui
teknik kriopresrvasi, mulai dari penyimpanan
dalam bentuk shoot tip, benih, embrio somatik,
dan juga suspensi kalus. Di samping dapat
dimanfaatkan untuk konservasi plasma nutfah,
teknologi kriopreservasi ini dapat digunakan dalam
proses regenerasi tanaman tanpa harus melalui
induksi eksplan. Salah satu kunci sukses untuk
melakukan kriopreservasi adalah melalui optimasi
larutan cryoprotectant untuk menghindari
terjadinya kerusakan membran/sel (cryoinjury).
Untuk menjaga kualitas eksplan yang disimpan
dapat dilakukan pengujian kestabilan genetik
maupun fenotipik sehingga dapat mendeteksi
adanya penyimpangan akibat kriopreservasi.
Faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan
dalam penerapan teknologi kriopreservasi, antara
lain: fasilitas penyimpanan, jaminan keamanan,

dan pendokumentasian eksplan yang disimpan
(manajemen database). Manajemen database
sendiri mencakup sumber kultur, data suhu,
cryoptotectant, laju pembekuan, kondisi kultur,
media, dan viabilitas.

Sumber Pustaka
1)Ashmore, S.E. (1997). Status report on the development

and application of in vitro technique to the
conservation and use of plant genetic resources,
67. IPGRI, Queensland, Australia.

2)Baust, J.M. (2002). Molecular mechanisms of cellular
demise assosciated with cryopreservation
failure. Cell Preservation Technology, 1,  1731.

3)Grout, B.W.W . (1995). Introduction to the In Vitro
Preservation of Plant Cells, Tissues and Organs.
In: B Grout (Ed.). Genetic Preservation of Plant Cells
In Vitro, 117.

4)Mazur, P.; S.P. Leibo & E.H.R. Chu (1972). A two-factor
hypothesis of freezing injury. Exp. Cell Res., 71,
345355.

5)Roostika, I. & I. Mariska (2004). Pemanfaatan teknik
kriopreservasi dalam penyimpanan plasma nutfah
tanaman. Buletin Plasma Nutfah, 9, 1018.

6)Towill, L.E. & R.L. Jarret (1992). Cryopreservation of
sweet potato (Ipomea batatas (L.) Lan) shoot tips
by vitrification. Plant Cell Report, 11, 175178.
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Konservasi Tanah dan Air Berbasis
Kopi di Kabupaten Temanggung

Niken Puspita Sari1) dan Fitria Yuliasmara1)

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

Salah satu ciri khas sistem budidaya tanaman pertanian di Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah adalah ditumpangsarikan dengan tanaman
perkebunan. Optimalisasi lahan sekaligus sebagai upaya konservasi tanah
dan air telah diterapkan pada lahan-lahan pertanian di lereng Gunung Sumbing.
Ancaman erosi lahan akibat budidaya tanaman semusim dan holtikultura yang
diusahakan pada lahan pegunungan dapat ditekan melalui sistem tumpangsari
dengan tanaman perkebunan, khususnya tanaman kopi.

46’ 30’’ BT dan 7O 14’–7O 32’ 35’’  LS yang
berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Semarang di sebelah Utara, di sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Magelang, di sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Wonosobo dan sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan
Kabupaten Magelang. Wilayah Kabupaten
Temanggung merupakan daerah cekungan di
antara dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan
Gunung Sumbing. Kondisi wilayahnya yang
berupa cekungan menyebabkan udara di
Kabupaten Temanggung sejuk dengan suhu
2030OC. Tanah di Kabupaten Temanggung
terbentuk dari batuan beku sedimen piroklastik
yang berasal dari Gunung Sumbing dan Sindoro
yang membentuk berbagai jenis tanah dengan
kesuburan yang baik6).

Pola Tanam Petani
Petani di Kabupaten Temanggung mayoritas

menanam tembakau sebagai produk primadona
karena secara sosial petani beranggapan bahwa

menanam tembakau akan meningkatkan status
sosial seseorang4). Lahan yang digunakan untuk
tembakau berada di lereng-lereng gunung yang
memiliki topografi landai hingga curam. Lahan
tembakau tersebut masih relatif bebas dari
gangguan hama, penyakit, dan gulma akibat
penggunaan pestisida yang intensif.

Petani di lereng Gunung Sumbing memiliki
pola tanam yang sangat baik dengan mengotimalkan
lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan
keluarga. Pergiliran tanaman biasa digunakan

abupaten Temanggung merupakan
salah satu kabupaten di wilayah
Provinsi Jawa Tengah berada
pada titik koordinat 110O 23’–110O

Pola tanam kopi Arabika dengan
tanaman sayuran di Temanggung
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sehingga pendapatan keluarga tidak hanya
mengandalkan dari tanaman tembakau saja. Pola
tanam yang biasa digunakan kubis-kacang-cabe-
tembakau-jagung. Sebelum tanaman yang
pertama dipanen maka petani telah menyiapkan
tanaman kedua untuk ditanam dan seterusnya.
Namun sayangnya, lahan pertanian tersebut
berada di lahan miring dan tidak menggunakan
konsep teras yang benar. Penanaman dengan
model seperti ini berdampak pada kerusakan
lingkungan karena menyebabkan tingkat erosi
tanah tinggi. Miringnya lahan dengan model teras
memotong lereng menyebabkan banyaknya
luncuran tanah dan air ke lereng bagian bawah
akibatnya pendangkalan sungai pun akan cepat
terjadi.

Konservasi Tanah dan Air
Pengolahan tanah terutama di lahan miring

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan
karena lahan miring sangat rentan terhadap erosi.
Erosi merupakan proses perpindahan materi
tanah oleh air maupun angin yang akan
berdampak buruk terhadap kesuburan tanah dan
konservasi air. Di Temanggung, budidaya
tanaman tembakau dan sayur-sayuran banyak
diusahakan di lereng Gunung Sumbing maupun
Sindoro dengan tingkat kemiringan lereng antara
1040%. Dengan tingkat kemiringan lereng
tersebut maka risiko terjadinya erosi sangat
besar. Teras yang dibangun dengan model tegak
lurus atau memotong lereng berbahaya bagi
keselamatan lingkungan karena tidak ada

tanaman penyangga yang berfungsi untuk
menjaga kecepatan aliran air permukaan. Apabila
hujan turun deras ancaman banjir dan longsor
bisa terjadi, selain itu risiko bagi kesehatan
lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan
pestisida yang intensif dalam budidaya sayur-
sayuran. Luncuran tanah dan air yang tinggi akan
menyebabkan sedimentasi dan akumulasi residu
pestisida yang bermuara di sungai penduduk.
Apabila air dikonsumsi dan digunakan untuk
keperluan sehari-hari maka akan berdampak
buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Penanaman tanaman hortikultura di
lereng Gunung Sumbing dengan

model tegak lurus lereng

 

 

 
  

 
   

 
 

 
 

Awan

Hujan

Aliran permukaan
Permukaan Tanah

Erosi
Infiltrasi

 
 

Diagram mekanisme terjadinya erosi
(Sumber : Erwiyono, 2010)3)
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Teras sangat penting dibuat pada lahan-
lahan miring untuk meminimalisasi erosi. Ada
3 macam teras yang dapat dibangun berdasarkan
kemiringan lereng, yaitu teras gulud, bangku, dan
individu. Lahan pertanian di Temanggung bisa
menggunakan teras bangku maupun guludan.
Teras individu dapat digunakan pada lahan
dengan kemiringan ekstrim, namun sebaiknya
untuk lahan dengan kemiringan ekstrim
disarankan untuk tanaman kayu-kayuan saja.
Pengamatan di lapangan beberapa petani telah
menggunakan rorak untuk menampung bahan
organik sehingga secara tidak langsung dapat
menampung limpasan air hujan untuk mengurangi
sedimentasi di lereng bagian bawah.

Kejadian erosi di Temanggung lebih banyak
disebabkan oleh air. Tanah di lereng Gunung
Sumbing tampak berwarna cokelat muda yang
dicirikan tipisnya lapisan organik dan batuan yang
tersingkap di permukaan tanah yang menandakan
terjadinya degradasi kesuburan tanah. Tanah
yang subur biasanya berwarna hitam yang
menunjukkan tingginya kandungan bahan
organik. Kondisi ini tidak banyak ditemukan pada
tanah di lereng gunung Sumbing sebab lereng-
lereng yang miring tersebut ditanami sayur-
sayuran namun tidak dibentuk teras secara benar
sehingga banyak lapisan subur tanah tergerus
air dan menjadi tipis. Bentuk teras yang dibuat
umumnya berbentuk teras tegak lurus lereng
sehingga pencucian hara tinggi.

Penerapan teknik konservasi tanah dan air
selain dengan teras dapat menggunakan metode
vegetatif. Penelitian yang telah dilakukan di
Temanggung, konservasi tanah dan air meng-
gunakan teknik vegetasi rumput Setaria dan
Flemingia tanah yang tererosi sebesar 16,67 ton/

ha/tahun sedangkan pada lahan yang tidak
diperlakukan teknik konservasi tanah yang
tererosi 30,22 ton/kg/ha dengan demikian teknik
konservasi mampu menekan erosi sebanyak
44,84%3). Rumput Setaria dan Flemingia berfungsi
sebagai penutup tanah sehingga mampu
mengurangi kecepatan aliran permukaan air dan
menahan laju tergerusnya lapisan subur tanah
oleh air.

Konservasi Berbasis Kopi
Pola tanam kopi di Temanggung yang berada

di pinggir teras dan sekeliling tanaman sayuran
merupakan hal yang unik dan berpeluang untuk
dikembangkan menjadi agrowisata. Tanaman kopi
yang berada di pinggir teras mampu menahan
laju air permukaan sekaligus dapat berfungsi
sebagai tanaman pemecah angin bagi tanaman
sayuran yang berada di bawahnya. Pengamatan
di lapangan, tanaman kopi ditanam setiap 2 baris
tembakau dan seterusnya. Cabang produksi
tanaman kopi dibiarkan tumbuh pada ketinggian
di atas 50 cm. Tanaman tembakau dan sayuran
ditanam di luar piringan tanaman kopi dengan
demikian keberadaan tanaman kopi tidak akan
mengganggu tanaman sayuran dan tidak akan
terjadi persaingan hara di antara tanaman
perkebunan dan pertanian. Tanaman kopi dirawat
sesuai dengan teknis yang benar. Tanaman kopi
dipupuk menggunakan pupuk organik sedangkan
pengendalian hama dan penyakit tidak meng-
gunakan bahan kimia. Berdasarkan hasil
wawancara di lapangan untuk lahan 2.500 m2

membutuhkan 2 ton pupuk kandang. Pupuk
kandang ini untuk mengimbangi penggunaan
pupuk kimia yang digunakan pada tanaman

Pilihan bentuk teras pada jeluk, kecuraman lereng, dan kepekaan erosi yang berbeda4)
Jeluk tanah

(cm)
>90 40-90 <40

kurang tinggi kurang Tinggi Kurang TinggiKepekaan erosi
Lereng (%):

0 - 15 G/B G/B G/B G/B G G
15 - 30 G/B G/B G/B B G G
30 - 45 B B B B I I

> 45 B/I B/I B/I B/I I I
Keterangan:  G = gulud, B = bangku, I = individu
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sayuran selain itu mampu meningkatkan
agregat tanah sehingga tanah lebih stabil dan
meminimalisasi terjadinya erosi.

Sistem tumpangsari tanaman sayuran
dengan tanaman kopi yang sekaligus sebagai
tanaman konservasi mungkin tidak banyak
ditemukan pada sistem budidaya sayuran di
daerah lain. Dengan sistem budidaya semacam
ini maka lahan pertanian dapat dioptimalkan dan
sekaligus sebagai upaya konservasi lahan. Sistem
budidaya ini dapat ditemukan di Desa Tlahap
yang merupakan salah satu sentra produksi kopi
Arabika di Temanggung yang juga terdapat
kelompok tani yang sudah maju. Dengan sistem
ini, maka pendapatan petani akan bertambah dan
sistem pertanian dapat dilakukan secara
berkelanjutan. Tanaman kopi yang hanya dapat
dipanen satu kali dalam satu tahun maka dapat
digunakan sebagai sumber pendapatan jangka
panjang sedangkan tanaman sayuran sebagai
sumber pendapatan jangka pendek.

Mengapa Memilih Kopi?
Budidaya kopi telah terbukti memberi

kontribusi nyata bagi pendapatan petani dan
fungsi ekologis yang sebanding dengan fungsi
hutan alami. Evapotranspirasi tanaman kopi
dilaporkan lebih rendah dibandingkan hutan
sehingga meskipun jumlah bulan hujan berkurang
namun kondisi air tanah masih cukup5). Tanaman
kopi memiliki kemampuan menahan tanah dan air
hampir sama dengan tanaman hutan. Fungsi
konservasi tanaman kopi tidak berbeda jauh
dengan tanaman hutan karena sifat-sifat botani
standar budidaya tanaman kopi yang berperan
dalam konservasi tanah dan air1). Adapun alasan
pemilihan kopi sebagai tanaman konservasi di
Kabupaten Temanggung antara lain:
1. Nilai ekonomis tinggi dan minim perawatan

sehingga mampu meningkatkan pendapatan
petani.

2. Tanaman kopi dapat dipertahankan agar tetap
pendek pada ketinggian 160 cm, sehingga
tidak mengganggu tanaman utama, tembakau
dan sayuran.

3. Tajuk kopi dapat mengurangi erosi akibat
percikan air hujan secara langsung.

4. Kopi memiliki akar tunggang kuat mencapai
kedalaman hingga 3 meter, dan akar lateral
sampai 2 meter dengan ketebalan 0,5 m dari
permukaan tanah yang berbentuk kompleks
ke segala arah sehingga memiliki kemampuan
penyerapan air yang tinggi sekaligus dapat
melindungi tanah dari daya limpasan air hujan.

5. Penelitian run off pada tanaman kopi terbukti
sebesar 3% sedangkan pada vegetasi hutan
sebesar 2% dengan demikian run off tanaman
kopi tidak berbeda jauh dengan vegetasi hutan.

Penutup
Sistem tumpangsari tanaman pertanian dan

perkebunan berbasis tanaman kopi di Kabupaten
Temanggung merupakan contoh pola tanam yang
saling menguntungkan, unik, dan juga sekaligus
dapat berfungsi untuk konservasi tanah dan air.
Adanya pola tanam semacam ini diharapkan erosi
yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat
berkurang serta kualitas tanah dan air menjadi
lebih baik.

Sumber Pustaka
1)Anonim (2006). Tanaman kopi bisa menahan lahan dan

air seperti hutan. Sinar Tani edisi 511 April 2006.
2)Djajadi; Mastur & A.S. Murdiyati (2008). Teknik konservasi

untuk menekan erosi dan penyakit lincat pada
lahan tembakau Temanggung. Jurnal Littri, 14(3),
101106.

3)Erwiyono, R. & A.A. Prawoto (2010). Konservasi Tanah
dan Air (Bab dalam buku Budidaya Lengkap
Kakao). Agromedia.

4)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (1998). Pedoman
Teknis: Budidaya tanaman kakao. Jember.

5)Verbist, B.; A.E. Putra & S. Budidarsono (2004). Penyebab
alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi
Daerah Aliran Sungai (DAS) pada lansekap
agroforestri berbasis kopi di Sumatera. Agrivita,
26, 2938.

6)(www.temanggungkab.go.id).
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Organisme Pengganggu Tanaman
Kopi Liberika di Kalimantan Tengah

Dwi Suci Rahayu1) dan Endang Sulistyowati1)

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

Kopi Liberika yang ditanam di Kalimantan Tengah berpotensi dikembangkan
sebagai produk kopi spesialti. Tahap awal pengembangan kopi Liberika yang
perlu dilakukan antara lain inventarisasi organisme penganggu tanaman (OPT)
yang mengganggu produksi tanaman. Beberapa OPT kopi Liberika di Kalimantan
Tengah yang telah teridentifikasi, diantaranya hama penggerek buah kopi
(Hypothenemus hampei), kutu hijau (Coccus spp.), kutu putih (Planococcus spp.),
penyakit karat daun (Hemileia vastatrix), penyakit bercak daun (Cercospora
coffeicola), penyakit Septobasidium sp. dan gulma picisan (Drymoglossum
phyloselliodes).

pengembangan tanaman perkebunan, khususnya
kopi Liberika. Kopi Liberika merupakan satu-
satunya jenis kopi yang mampu beradaptasi di
lahan gambut dan menjadi minuman tradisional
bagi masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan.
Menurut informasi yang diperoleh, kopi Liberika
sangat toleran dengan kondisi lingkungan lahan
gambut. Selain mempunyai ukuran buah yang
lebih besar dibandingkan kopi Robusta dan
Arabika, kopi Liberika dapat berbuah sepanjang
tahun, mudah dibudidayakan, dan juga relatif
tahan terhadap hama dan penyakit.

Untuk pengembangan kopi Liberika di
Kalimantan Tengah, salah satu kegiatan yang
telah dilakukan adalah inventarisasi organisme
penganggu tanaman (OPT) di beberapa daerah
sentra pengembangan. Pengamatan serangan
hama dan penyakit dilakukan pada buah, daun,
dan batang tanaman kopi Liberika. Bagian
tanaman yang menunjukkan gejala kemudian

diambil untuk diamati dan diidentif ikasi di
Laboratorium Hama Tanaman, Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao Indonesia. Beberapa OPT kopi
Liberika berhasil diidentifikasi sebagai informasi
penting bagi petani untuk pengembangan kopi
Liberika di Kalimantan Tengah maupun daerah
lain dengan kondisi agroklimat yang serupa. OPT
kopi Liberika tersebut antara lain hama penggerek
buah kopi (Hypothenemus hampei), kutu hijau
(Coccus spp.), kutu putih (Planococcus spp.),
penyakit karat daun (Hemileia vastatrix), penyakit
bercak daun (Cercospora coffeicola), penyakit
Septobasidium sp. dan gulma picisan (Drymo-
glossum phyloselliodes).

1. Penggerek buah kopi (Hypothenemus hampei)
Hama penggerek buah kopi (PBKo)

merupakan hama yang paling dominan ditemukan
pada kopi Liberika. Gejala serangan PBKo pada
kopi Liberika tidak berbeda dengan gejala yang
ditemukan pada tanaman kopi Robusta maupun
Arabika. Serangga PBKo masuk ke dalam buah
kopi dengan cara membuat lubang di sekitar
diskus atau bagian pangkal buah yang lunak.

rovinsi Kalimantan Tengah
merupakan salah satu daerah
yang memiliki areal lahan gambut
cukup luas yang potensial untuk
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Biasanya pada serangan awal ditandai adanya
kotoran sisa gerekan yang berwarna coklat di
sekitar lubang gerekan. Buah yang diserang tidak
hanya yang berwarna merah, tetapi juga yang
masih berwarna hijau bahkan buah yang sudah
menghitam. Akibat gerekan PBKo, buah kopi
menjadi kering, gugur, biji cacat, dan bermutu
rendah.

Serangan hama PBKo pada kopi
Liberika

Apabila dibelah, biji terlihat menghitam
dan berlubang. Pada bagian tersebut banyak
ditemukan telur, larva, pupa, dan serangga PBKo
dewasa. Kopi Liberika mempunyai kanopi yang
cukup tinggi sehingga dalam pengamatan
serangan hama PBKo sedikit terhambat.
Pengamatan dilakukan pada empat cabang
contoh yang sesuai dengan arah mata angin,
dengan menghitung jumlah buah yang menunjuk-
kan gejala serangan PBKo dan jumlah buah
sehat. Pada bulan kering, persentase serangan
hama PBKo berkisar antara 2,7811,96%
sedangkan pada bulan basah persentase
serangan hama PBKo meningkat menjadi
4,8235,80%.

2. Kutu hijau (Coccus spp.)
Pada kopi Liberika kutu hijau menyerang

daun dan cabang yang masih muda (berwarna
hijau) dengan cara menghisap cairannya.
Intensitas serangan hama kutu hijau pada kopi
Liberika tergolong ringan. Akibat serangan kutu,
bagian terserang menjadi kuning, tanaman
menjadi kerdil, pertumbuhan tunas batang dan
cabang pendek dan tidak sehat1).

Serangan (a) kutu hijau (Coccus spp.)
dan (b) kutu putih (Planococcus spp.)

pada kopi Liberika

3. Kutu putih (Planococcus spp.)
Sama halnya dengan kutu hijau, intensitas

serangan kutu putih pada kopi Liberika juga
tergolong ringan. Kutu putih menyerang dompolan
terutama buah yang masih muda. Akibat
serangan kutu putih, buah muda akan mengering
dan gugur1).

4. Penyakit karat daun (Hemileia vastatrix)
Gejala penyakit karat daun berupa bercak

kuning pada daun ditemukan di semua lokasi
dengan persentase serangan <10%. Serangan
karat daun pada kopi Liberika tidak menyebabkan
gugur daun seperti halnya yang terjadi pada kopi
Arabika sehingga meskipun terdapat gejala
serangan tetapi daun masih melekat kuat pada
tangkainya. Pada daun yang sakit timbul bercak
yang mula-mula berwarna kuning kemudian
berubah menjadi coklat2).

 

a

b
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5. Penyakit bercak daun (Cercospora coffeicola)
Penyebab penyakit ini adalah jamur

C. coffeicola. Serangan terjadi pada daun dan
dijumpai hampir pada semua lokasi pengamatan.
Pada daun yang sakit timbul bercak, mula-mula
berwarna kuning, tepi bercak dikelilingi cincin
berwarna kuning2).

Gejala penyakit yang ditemukan
pada kopi Liberika; (a) karat daun
(H. vastatrix), (b) penyakit bercak

daun (C. coffeicola) dan (c) penyakit
Septobasidium sp.

6. Penyakit Septobasidium sp.
Gejala penyakit Septobasidium sp. ditemukan

pada ranting dan buah kopi Liberika yang ditandai
dengan adanya miselium berwarna putih.
Penyakit ini hanya ditemukan pada satu lokasi
dari l ima lokasi pengamatan. Adanya gejala
penyakit Septobasidium sp. pada tanaman kopi
terutama di Indonesia belum banyak dilaporkan.

7. Gulma picisan (Drymoglossum phyloselliodes)
Gulma picisan hanya ditemukan pada

beberapa tanaman kopi Liberika. Bentuk
daunnya bulat dan memanjang. Gulma ini tumbuh
menempel pada permukaan batang dan ranting.
Pada tanaman yang terserang berat, batang dan
ranting menjadi kering dan mati. Gulma picisan
termasuk tumbuhan paku atau pakis yang
pertumbuhannya cepat dan berkembangbiak
dengan spora yang dihasilkan dari daun dengan
bentuk memanjang3).

Gulma picisan D. phyloselliodes

a

b

c
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Selain pengamatan terhadap OPT di atas,
juga dilakukan pengamatan nematoda dengan
mengambil contoh tanah dan akar kopi Liberika.
Setelah dilakukan pengamatan di laboratorium,
jenis nematoda yang ditemukan hanya nematoda
saprofit. Dari pengamatan daun kopi secara
langsung di lapangan juga tidak ditemukan
adanya gejala serangan nematoda yang
berbahaya.

Pengamatan intensitas serangan
OPT (a) dan pengambilan contoh

akar kopi Liberika (b).

Serangan OPT pada tanaman kopi Liberika
di Kalimantan Tengah belum menimbulkan
kerugian yang berarti disebabkan intensitas
serangan OPT masih rendah. Dalam hal
pengendalian OPT tersebut, petani belum
mengenal teknik pengendalian OPT secara benar,
bahkan umumnya petani tidak melakukan tindakan

pengendalian secara khusus. Oleh karena itu, perlu
pengkajian tentang teknik pengendalian OPT,
terutama pengendalian yang bersifat preventif.

Mengingat jenis OPT yang ditemukan pada
pertanaman kopi Liberika sama dengan OPT
yang menyerang pada kopi Robusta maupun
Arabika maka metode pengendalian OPT yang
direkomendasikan juga sama seperti halnya
metode pengendalian OPT pada kopi Robusta
dan Arabika. Hama PBKo dapat dikendalikan
dengan cara memutus daur hidup PBKo seperti
petik bubuk, lelesan, dan racutan (rampasan).
Selain itu, pengendalian PBKo dapat juga
menggunakan jamur entomopatogen Beauveria
bassiana dan pemasangan senyawa penarik
(attractant). Pengendalian penyakit pada
pertanaman kopi Liberika dapat dilakukan kultur
teknis maupun kimiawi.

Penutup
Intensitas serangan beberapa OPT yang

ditemukan pada kopi Liberika di Kalimantan
Tengah masih relatif rendah, namun perlu upaya
tindakan pengendalian preventif agar serangan
OPT tersebut tidak merugikan petani. Teknologi
pengendalian OPT kopi yang benar perlu segera
disosialisasikan kepada petani agar tidak
menimbulkan kerugian dalam produksi kopi
Liberika. Dalam hal ini perlu peran Pemerintah
dalam melakukan pendampingan sosialisasi
metode pengendalian OPT kopi Liberika di
beberapa sentra pengembangan kopi Liberika di
Kalimantan Tengah.

Sumber Pustaka
1)Nur, A.M.; P. Rahardjo; R. Hulupi; S. Abdoellah;

G. Supriyaji; B.O. Mubiyanto; Saidi; S. Wiryadiputra;
& C. Ismayadi (1988). Pedoman Teknis Budidaya
Tanaman Kopi (Coffea sp.). Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia. Jember. 96 hal.

2)Sukamto, S. (1998). Pengelolaan Penyakit Tanaman
Kopi. Kumpulan materi pelatihan pengelolaan
organisme penganggu tanaman kopi . Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jember.

3)Zaenudin & A.B. Santoso (2008). Pengendalian gulma.
Dalam: Panduan Lengkap Kakao Manajemen
Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Penebar
Swadaya. 2008. 364 hal.
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Keefektifan Beberapa Metode
Pengendalian Hama Penggerek Buah
Kakao (PBK) di Kabupaten Nunukan

Soekadar Wiryadiputra1), Munawar2), dan Supriyadi2)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118
2)Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan di wilayah Pulau Sebatik,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kendala utama budidaya kakao
di wilayah Sebatik adalah serangan hama penggerek buah kakao (PBK,
Conopomorpha cramerella) dan hama pengisap buah (Helopeltis spp.). Dinas
Perkebunan Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia telah mensosialisasikan aplikasi beberapa metode
pengendalian PBK dan Helopeltis melalui pembuatan demoplot di tingkat
petani.

kan bahwa luas areal kakao Indonesia mencapai
1.650.621 ha dengan produksi sebesar 837.918 ton.
Berdasarkan data tersebut maka rata-rata
produktivitas kakao nasional hanya mencapai
508 kg/ha/tahun. Rendahnya produktivitas kakao
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain tingginya serangan organisme pengganggu
tanaman (OPT), khususnya hama penggerek buah
kakao (PBK, Conopomorpha cramerella) dan
hama penghisap buah pucuk (Helopeltis spp.).
Kehilangan hasil oleh hama tersebut pada
tanaman yang rentan bisa mencapai 93,3%4).
Penurunan produksi akibat PBK yang pernah
dilaporkan di Sumatera Barat mencapai 75,0%3

& 4).
Kakao juga merupakan komoditas penting

di wilayah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Penanaman

kakao di Pulau Sebatik sebagai dampak
pengembangan kakao di Sabah, Malaysia yang
wilayahnya saling berbatasan. Seiring dengan
perkembangan waktu, tanaman kakao di Sabah
sebagian telah dikonversi dengan komoditas
kelapa sawit akibat keterbasan sumber tenaga
kerja. Kondisi ini juga mulai berimbas pada
tanaman kakao di Pulau Sebatik yang sebagian
juga telah dikonversi dengan kelapa sawit. Luas
areal kakao di Pulau Sebatik dilaporkan pernah
mencapai sekitar 11.000 ha, namun saat ini
diperkirakan hanya tinggal sekitar 6.514 ha atau
tinggal sekitar 59,2% dari luas tersebut. Salah
satu penyebab berkurangnnya luas areal kakao
tersebut adalah adanya kesulitan dalam
pengendalian serangan hama PBK1).

Sebagian besar petani kakao di Sebatik
telah menerapkan cara budidaya yang baik (GAP,
Good Agricultural Practices), diantaranya dengan
menerapkan teknik sambung samping meng-
gunakan klon-klon unggul Sulawesi 01 dan
Sulawesi 02 untuk rehabilitasi tanaman yang tidak

akao merupakan komoditas
penghasil devisa yang sangat
penting di Indonesia. Pada tahun
2010, catatan Ditjenbun menunjuk-
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produktif. Melalui cara tersebut produktivitas
kakao dapat ditingkatkan hingga mencapai 3 ton
biji kakao kering per hektar per tahun. Meskipun
demikian kebanyakan petani kakao di Sebatik
tidak menanam penaung dengan alasan meniru
cara budidaya kakao yang diterapkan di Sabah,
Malaysia namun tidak diimbangi dengan
pemupukan yang cukup. Dengan demikian kondisi
sebagian tanaman kakao menjadi meranggas dan
ukuran bijinya kecil.

Adanya permasalahan hama PBK dan
Helopeltis yang masih sulit diatasi oleh petani
kakao Sebatik, maka Dinas Perkebunan melalui
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman
Perkebunan melakukan pendampingan petani
dalam pengendalian hama tersebut melalui
pembangunan demoplot pengendalian hama
PBK dan Helopeltis spp. Kegiatan pembangunan
demoplot ini dilakukan bekerjasama dengan Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Perlakukan Demoplot
Perlakuan demoplot dilaksanakan pada

lahan kakao rakyat seluas 0,5 ha sebagai
berikut:
A. Aplikasi formulasi B. bassiana dosis 100 g/ha

setiap 15 hari sekali dalam kurun waktu 4 bulan.
Alat aplikasi berupa alat knapsack sprayer
gendong dengan volume semprot 320 L/ha.
Aplikasi B. bassiana menggunakan senyawa
perekat dan perata dengan konsentrasi
1,0 mL/L air.

B. Sebagaimana aplikasi perlakuan A namun
dengan dosis 200 g/ha.

C. Aplikasi insektisida kimia konsentrasi 1,0 mL/L
air (bahan aktif campuran: khlorpirifos 45,9%
dan sipermetrin 4,6%), setiap 2 minggu sekali
dengan volume semprot 320 L/ha.

D. Aplikasi perlakuan PsPSP (panen sering,
pangkasan, sanitasi, dan pemupukan). Panen
sering dilakukan setiap 1 minggu sekali
terhadap buah yang masak dan menjelang
masak (sudah mulai berubah warna pada kulit
buah kakao), selanjutnya dilakukan pem-
benaman kulit buah dan plasenta biji. Tempat
membuka buah diusahakan berpindah-pindah
sehingga merata pada semua bagian petak.

Pangkasan dan pemupukan dilakukan secara
rutin sesuai anjuran. Untuk pemupukan
tanaman kakao dewasa (>10 tahun) digunakan
pupuk majemuk lengkap dengan komposisi
N = 12,0%; P2O5 = 12,0%; K2O = 17,0%; dan
MgO = 2,0%, dosis 350 g/ph/tahun.

E. Perlakuan pengendalian PBK menggunakan
penyarungan dengan kantong plastik. Buah
yang disarungi adalah buah kakao dengan
panjang sekitar ±10 cm.

K. Petak kontrol, yaitu petak kebun yang tidak
diperlakukan pengendalian, namun diperlaku-
kan sebagaimana yang biasa dilakukan petani.

Pengamatan dilakukan terhadap beberapa
peubah antara lain:
1. Tingkat serangan PBK, yaitu pada saat awal,

selama masa pengujian, dan akhir pengujian.
2. Tingkat serangan hama penting lainnya

(Helopeltis spp., tikus, tupai, dll.). Cara
mengamati tingkat serangan hama penting
lainnya juga bersamaan dengan waktu panen,
dengan cara menghitung buah yang terserang
Helopeltis spp. Tingkat serangan Helopeltis
dikategorikan ringan (bintik-bintik bekas
serangan Helopeltis <25%), sedang (luas
bintik-bintik antara 2550%), dan berat (luas
bintik >50%). Serangan tupai dan tikus diukur
berdasarkan jumlah buah yang terserang
tupai dan tikus dari semua buah yang dipanen.
Selain itu juga dilakukan pengamatan
serangan penyakit busuk buah (Phytophthora
palmivora) dengan menghitung jumlah buah
busuk dari sampel buah panen.

3. Produksi biji kakao yang diamati berdasarkan
biji kakao kering menurut praktek petani.

4. Biaya pengendalian yang meliputi biaya tenaga
kerja, biaya bahan untuk pengendalian, biaya
keausan alat pengendalian (sprayer, dll.) serta
biaya lain-lain.

Pengaruh Teknik Pengendalian
terhadap serangan PBK

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui
bahwa metode pengendalian menggunakan
insektisida dan sarungisasi terbukti yang paling
efektif untuk pengendalian PBK dan Helopeltis.
Perlakuan insektisida kimia efektif menekan
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serangan PBK, yang awalnya 87,3% bisa turun
menjadi sekitar 21,0% saat 10 minggu setelah
aplikasi meskipun setelah itu intensitas serangan
PBK naik hingga mencapai 85,5% pada minggu
ke-18 setelah aplikasi. Demikian pula perlakuan
sarungisasi juga efektif menurunkan serangan
PBK dari semula 93% menjadi 28% namun setelah
itu pada minggu ke-14 sarungisasi intensitas
serangan PBK naik kembali hingga mencapai
72,31% saat minggu ke-18 setelah sarungisasi.
Perlakuan PsPSP tampak dapat mempertahankan
intensitas serangan PBK tetap rendah meskipun
setelah minggu ke-4 ada kecenderungan
serangan PBK meningkat hingga mencapai 72%
pada minggu ke-18 setelah aplikasi PsPSP.

Aplikasi B. bassiana dalam uji coba ini
tampaknya kurang efektif, baik pada dosis rendah
(100 g/ha) maupun dosis tinggi (200 g/ha). Pada
dosis rendah, kondisi tingkat serangan PBK
relatif konstan pada intensitas yang tinggi antara
97100%, lebih tinggi dibandingkan kontrol yang

berkisar antara 8796%. Tingkat keefektifan
perlakuan insektisida dan sarungisasi serta
perlakuan pengendalian lain yang cenderung
menurun pada saat akhir ujicoba berkaitan dengan
semakin banyak jumlah buah pada akhir
pengamatan. Semakin banyaknya jumlah buah
kakao menyebabkan buah-buah berada pada
bagian atas pohon sulit terjangkau oleh perlakuan
penyemprotan, penyarungan maupun pemanenan.
Hasil panen berat biji kakao basah meningkat tajam
setelah minggu ke-10 sampai dengan akhir
pengamatan (minggu ke-18).

Hasil penghitungan rendemen biji masing-
masing perlakuan A, B, C, D, E, K berturut turut
adalah 29,19%; 31,50%; 38,94%; 30,29%;
30,86%; dan 35,48%. Aplikasi insektisida
menghasilkan produksi yang tertinggi, yaitu 191 kg
biji kakao kering/0,5 ha selama 4 bulan masa
pengamatan yang jauh berbeda dengan kontrol
yang produksinya hanya mencapai 11,28 kg biji
kering/0,5 ha.
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Pengaruh berbagai komponen pengendalian terhadap tingkat serangan PBK
(Conopomorpha cramerella) di Sebatik.
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Penghitungan Nilai Ekonomi
Penghitungan untung rugi aplikasi perlakuan

pengendalian PBK dilakukan berdasarkan
komponen biaya bahan pengendalian, biaya
peralatan, biaya tenaga kerja dan biaya lainnya
sedangkan biaya risiko yang diakibatkan dampak

negatif penggunaan pestisida masih sulit
dikuantitatifkan. Dari penghitungan biaya dan
produksi biji kakao kering yang dihasilkan maka
dapat dihitung pendapatan petani kakao dengan
metode pengendalian yang berbeda. Pada saat
pelaksanaan demoplot harga biji kakao kering di
tingkat petani sebesar Rp20.400,-.
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Perlakuan A Perlakuan B Perlakuan C

Perlakuan D Perlakuan E Kontrol

Fluktuasi produksi biji kakao basah (kg) pada demoplot pengendalian PBK
di Sebatik

Waktu pengamatan

A (B. bassiana 100) 309,91 90,46 1.845.434,26 2.277.648 -432.213,74
B (B. bassiana 200) 295,00 92,93 1.895.670,00 3.177.648 -1.281.978,00
C (Insek) 657,26 255,94 5.221.150,63 1.608.048 3.613.102,63
D (PsPSP) 226,88 68,72 1.401.925,96 2.902.000 -1.500.074,04
E (Sarung) 331,81 102,40 2.088.916,13 1.356.000 732.916,13
Kontrol 34,71 12,31 251.214,61 450.000 -198.785,39

Penghitungan laba rugi pengendalian hama PBK dengan berbagai komponen
pengendalian pada demplot kakao di Sebatik

Perlakuan
Produksi kakao/500 ph Pendapatan

(Rp)
Biaya
(Rp)

Keuntungan
(Rp)Basah Kering
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Pengaruh Pengendalian
terhadap Hama/Penyakit Lain
a. Hama Helopeltis spp.

Serangan hama Helopeltis pada lokasi
demoplot tidak begitu berat, hanya sporadis dan
tidak merata. Pengamatan berdasarkan gejala

serangan pada buah diketahui bahwa persentase
buah terserang tertinggi terdapat pada perlakuan
kontrol dan B. bassiana dosis rendah. Perlakuan
pengendalian yang paling efektif untuk hama
Helopeltis adalah penyemprotan insektisida kimia,
selanjutnya diikuti perlakuan PsPSP dan
sarungisasi.

Pengaruh perlakuan beberapa metode pengendalian PBK terhadap serangan
tupai di Sebatik

Perlakuan A Perlakuan B Perlakuan C

Perlakuan D Perlakuan E Kontrol

Waktu pengamatan

Pen
dh

.

Ming
gu

-2

Ming
gu

-4

Ming
gu

-6

Ming
gu

-8

Ming
gu

-10

Ming
gu

-12

Ming
gu

-14

Ming
gu

-16

Ming
gu

-18

Ti
ng

ka
t s

er
an

ga
n 

tu
pa

i, 
%

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Ti
ng

ka
t s

er
an

ga
n 

H
el

op
el

tis
%

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Pen
dh

.

Ming
gu

-2

Perlakuan A Perlakuan B Perlakuan C
Perlakuan D Perlakuan E Kontrol

Waktu pengamatan

Pengaruh berbagai macam cara pengendalian terhadap serangan Helopeltis
di Sebatik
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b. Hama tupai
Hama tupai merupakan hama penting untuk

kakao, terutama pada tanaman kakao yang
ditanam di dekat hutan. Pada demoplot ini
serangan hama tupai tidak begitu berat, paling
tinggi sekitar 17%. Serangan tertinggi hama tupai
dijumpai pada perlakuan insektisida dan paling
rendah pada perlakuan B. bassiana dosis rendah
dan perlakan PsPSP. Serangan tertinggi di
samping pada perlakuan insektisida kimia juga
pada kontrol dan sarungisasi. Ada kecenderungan
bahwa hama tupai lebih menyukai buah yang
mulus dan sehat dibanding buah yang banyak
terserang Helopeltis dan PBK. Di samping itu, tupai
juga menyukai kebun kakao yang tidak dirawat,
sebagaimana pada petak kontrol.

c. Penyakit busuk buah kakao (Phytophthora
palmivora)

Serangan penyakit busuk buah (P. palmivora)
di Sebatik kondisinya fluktuatif. Serangan tertinggi
mencapai >60% pada kontrol saat pengamatan
minggu ke-12. Kondisi tipe iklim di Sebatik
termasuk basah sehingga intensitas serangan
penyakit busuk buah tergolong tinggi.

Dalam demoplot ini, tingkat serangan
penyakit busuk buah tertinggi terdapat pada
perlakuan kontrol dan insektisida. Tingkat
serangan penyakit busuk buah terendah terjadi
pada perlakuan PsPSP. Hal ini bisa dipahami
karena pada perlakuan ini dilakukan panen buah
setiap minggu dan kulit buah hasil panen
dilakukan pembenaman. Di samping itu juga

Kondisi intensitas serangan penyakit busuk buah pada demoplot pengendalian
PBK di Sebatik
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dilakukan pemangkasan intensif. Dengan demikian
sumber infeksi busuk buah menjadi minimal dan
perkembangan penyakit juga terhambat.

Penutup
Komponen pengendal ian yang efekti f

menekan serangan PBK dan menghasilkan
keuntungan di Sebatik adalah penyemprotan
insektisida kimia dan sarungisasi. Penyemprotan
insektisida kimia juga menghasilkan produksi
biji kakao basah maupun kering yang tertinggi
(200 kg biji kering/0,5 ha selama 4 bulan).
Sarungisasi meskipun efektif mengendalikan
PBK namun dari segi produksi masih lebih
rendah dibandingkan cara pengendalian PsPSP.
Perlu dilakukan ujicoba atau demontrasi lebih
lanjut untuk pengendalian dengan insektisida
terhadap PBK, guna menekan aspek biaya dan
dampak negatifnya, yaitu dengan menerapkan
sistem peringatan dini (Early Warning System)
berdasarkan ambang kendali. Penggunaan
pestisida hanya dilakukan jika tingkat serangan
PBK mencapai >50%.

Sumber Pustaka
1)Anonim (2013). Optimis komoditi kakao bertahan. Dinas

Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. http://
d isbun.kal timprov .go. id/beri ta-239-opt imis -
komoditi-kakao-bertahan.html.

2)Direktorat Jenderal Perkebunan (2011). Statistik
Perkebunan Indonesia 20102012. (Tree Crop
Estate Statistics of Indonesia 20102012).
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian
Pertanian. Republik Indonesia.

3)Wiryadiputra, S. (1993). Kaj ian aspek biologi dan
metode pengendalian hama penggerek buah
kakao (PBK). [Study of biological aspect and
control methods of cocoa pod borer (CPB)]. Warta
Pusat Penelitian Kopi dan kakao, 15, 412.

4)W iryad ipu tra, S.  (1996). Hama penggerek buah
kakao–Kendala utama industri kakao Indonesia
dan saran pengelolaannya. (Cocoa pod borer–
The main  cons tra in t  o f  cocoa indus try  in
Indonesia and i ts management ) . Jurna l
Perlindungan Tanaman Indonesia (Indonesian
Journal of Plant Protection), 2(1), 1623.

**0**



26 | 2 | Juni 2014

 >> 22PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

K

Penanganan Pascapanen Kopi
di Kabupaten Muara Enim

Sukrisno Widyotomo1)

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

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu sentra penghasil kopi
Robusta di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, potensi tersebut
belum diimbangi dengan penanganan pascapanen yang dapat menghasilkan
biji kopi bermutu baik. Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia melakukan pendampingan petani
untuk meningkatkan mutu kopi melalui perbaikan penanganan pascapanen.
Pembinaan dan pengawalan penanganan pascapanen sampai dengan
pemasarannya perlu dilakukan agar produk kopi yang dihasilkan dapat
memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Jenderal Perkebunan melaporkan bahwa pada
tahun 2010 luas areal perkebunan kopi rakyat
di Kabupaten Muara Enim mencapai 23.495 ha
dengan jumlah produksi 399.540 ton3). Luas lahan
yang potensial untuk menghasilkan biji kopi
ternyata belum diimbangi dengan penanganan
pascapanen yang dapat menghasilkan produk
akhir bermutu baik. Perbaikan mutu biji kopi rakyat
perlu segera ditingkatkan untuk memenuhi kriteria
yang ditetapkan di dunia perdagangan atau
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
melalui Dinas Perkebunan telah bekerjasama
dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indo-
nesia untuk melakukan pendampingan petani
dalam upaya meningkatkan mutu kopi melalui
perbaikan penanganan pascapanen. Pembinaan
dan pengawalan penanganan pascapanen
sampai dengan pemasarannya perlu terus

dilakukan agar produk kopi yang dihasilkan dapat
memberikan peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan bagi petani. Pada tahap awal telah
dilakukan kajian penanganan pascapanen kopi
dan mutu produk kering di tingkat petani kopi.
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran
penanganan pascapanen kopi yang dilakukan
oleh petani kopi di Kabupaten Muara Enim dan
mutu produk akhir yang dihasilkan. Pembinaan
dan pengawalan pengolahan perlu segera
dilakukan agar kopi yang telah dibudidayakan
dengan baik dapat memberikan peningkatan
kesejahteraan bagi  petani  kop i m elal ui
produktivitas yang tinggi dan mutu produk yang
prima.

Standar Penanganan Pascapanen
Saat ini dikenal dua cara pengolahan kopi,

yaitu pengolahan cara basah (fully wet process)
dan pengolahan cara kering (dry process). Pada
jaman kolonial Belanda, cara pengolahan kering
dikenal dengan istilah Gewone Bereiding (GB),
Droge Bereiding (DB), atau Oost Indische
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Bereiding (OIB). Pengolahan cara kering masih
banyak diterapkan oleh petani kopi Robusta, dan
perusahaan perkebunan besar untuk tipe buah
kopi infer ior, yaitu buah muda, ker ing dan
mengapung. Pengolahan kopi cara kering relatif
lebih sederhana jika dibandingkan dengan
pengolahan cara basah. Tahapan pengolahan
car a  k e r i ng  ada l ah  p anen  b uah  kop i ,
pengeringan gelondong basah, pembersihan,
pengupasan kuli t kering, klasi f ikasi mutu
berdasarkan ukuran (grading), klasifikasi mutu
berdasarkan densitas, dan warna (sortation)
serta penyimpanan. Pada proses pengolahan
cara kering diperlukan waktu lebih dari 15 hari
untuk dilanjutkan ke proses pengeringan buah
kopi basah5).

Pada jaman kolonial Belanda, cara pengolahan
basah dikenal dengan istilah West Indische
Bereiding (WIB) atau Natte Bereiding (NB). Tahapan
pengolahan cara basah adalah panen buah kopi,
penerimaan buah, seleksi buah matang dari buah
yang terserang hama penyakit, pengupasan kulit
buah basah (pulping), fermentasi kopi basah berkulit
cangkang, pencucian (washing), pengeringan
kopi berkulit cangkang tanpa lapisan lendir,
pembersihan, pengupasan kulit kering (hulling),
klasifikasi mutu berdasarkan ukuran (grading),
klasifikasi mutu berdasarkan densitas dan warna
(sortation) serta penyimpanan5). Beberapa pendapat
menyebutkan  bahwa pengolahan cara basah
dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat
proses pengolahan kopi3).

Panen buah kopi

Penerimaan

Tangki Shipon

Pulping

Fermentasi

Pencucian

Pengeringan

Kotoran

Pulp

Lendir

Pengeringan

Buah kopi hijau

Gelondong kering Kopi berkulit cangkang (HS) kering

Pembersihan

Pengupasan kulit 
kering

Grading ukuran

Sortasi 
(densitas/warna)

Kulit gelondong 
kering/kulit 

cangkang kering

Kopi pasar (green beans)

Penyimpanan

Tahapan pengolahan kopi cara kering dan basah
serta produk limbah yang dihasilkan5)
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Penanganan Pascapanen Petani
Kajian yang telah dilakukan di lapangan

menunjukkan bahwa tahapan penanganan
pascapanen yang dilakukan oleh petani kopi di
Kabupaten Muara Enim mengikuti tahapan
sebagai berikut:

Panen

Tanpa sortasi

Buah campuran 

Pecah kulit buah

Penjemuran

Penjemuran

Gelondong kering Kopi pecah kulit kering

Kupas kulit kering

Biji kering

Tahapan penanganan pascapanen
kopi di Muara Enim

1. Panen
Cara panen kopi dilakukan secara manual.

Panen buah kopi matang secara selektif umumnya
tidak dilakukan petani sehingga kopi tersebut
dikenal dengan buah kopi warna pelangi, yaitu
buah kopi hasil panen dengan warna merah,
kuning, dan hijau. Dalam satu kali musim panen,
umumnya dilakukan 3 sampai 5 kali rotasi panen
buah tergantung pada luasan kepemilikan kebun.
Jenis wadah yang digunakan sebagai tempat
penampungan buah kopi hasil panen adalah
karung plastik atau keranjang yang dibuat dari
anyaman bambu. Buah kopi hasil panen dibawa
oleh petani ke tempat tinggalnya untuk diproses
lebih lanjut. Biji kopi bermutu baik berasal dari
buah kopi yang sudah masak, ditandai oleh
perubahan warna kulit buah dari hijau tua menjadi
merah4). Secara teknis, panen buah masak akan
mudah diproses karena kulitnya mudah

terkelupas, rendeman hasil lebih tinggi, biji kopi
lebih bernas, waktu pengeringan lebih cepat, dan
citarasa lebih optimal.

Panen rampasan juga dilakukan oleh petani
di Muara Enim karena adanya gangguan hewan
sejenis kera (beruk) yang merusak tanaman.
Hewan tersebut merampas buah kopi dan
mematahkan dahan ranting tanaman. Untuk
menekan tingginya kerugian, maka petani kopi
melakukan antisipasi dengan cara melakukan
panen sering dalam kondisi buah kopi masih
belum masak. Metode yang tepat untuk
menghindari dan menekan gangguan hewan
tersebut perlu diformulasikan agar petani kopi
dapat melakukan kegiatan pengelolaan kebun dan
penanganan pascapanen dengan baik.

Tingkat kematangan buah kopi
hasil panen

2. Pecah kulit buah
Sortasi buah untuk memisahkan buah tepat

matang dari buah yang kurang matang maupun
yang belum matang tidak dilakukan oleh petani.
Buah kopi hasil panen dengan tingkat
kematangan yang beragam diproses lanjut melalui
tahapan pecah kulit atau langsung dikeringkan.
Petani harus melakukan kegiatan sortasi yang
bertujuan untuk memisahkan buah kopi tepat
masak dari buah kopi muda, terserang hama/
penyakit dan kotoran sebelum dilanjutkan
ketahapan proses berikutnya. Mutu yang
konsisten diperoleh dari pengolahan buah kopi
dengan tingkat kemasakan yang tepat dan
seragam. Pecah kulit buah basah dilakukan
dengan tujuan agar proses pengeringan dapat
berlangsung lebih cepat. Petani kopi melakukan
proses pecah kulit buah dengan menggunakan

 Panen
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alat pecah kulit yang digerakkan secara manual
atau dengan tenaga penggerak motor bakar. Alat
pecah kulit buah kopi yang digerakkan secara
manual dibuat dari bahan konstruksi kayu
sedangkan alat pecah kulit yang digerakkan oleh
sebuah motor bakar dibuat dari bahan konstruksi
baja. Rendahnya kapasitas mesin dan tidak
praktisnya alat pecah kulit manual menyebabkan
semakin banyak petani kopi beralih dan lebih
menyukai penggunaan alat pecah kulit yang
digerakkan oleh sebuah motor bakar. Mesin

pecah kulit buah memiliki kapasitas kerja antara
150250 kg buah kopi basah/jam. Umumnya
mesin tersebut dimiliki oleh kelompok tani atau
pedagang tingkat desa dan penggunaannya
dilakukan dengan sistem sewa. Mesin didesain
dengan model yang mudah dioperasionalkan dan
dipindahkan (mobile portable). Secara prinsip
mekanisme kerja mesin tersebut sama dengan
kneuzer, yaitu mesin yang banyak digunakan di
beberapa perkebunan besar untuk proses
pemecahan kulit dari buah inferior.

Alat pecah kulit buah basah yang digerakkan secara manual

Alat pecah kulit buah basah yang digerakkan oleh motor bakar
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3. Pengeringan
Petani melakukan proses pengeringan buah

(gelondong) kopi basah atau kopi pecah kulit
dengan cara menghamparkannya di atas tanah,
di atas terpal plastik atau permukaan  jalan yang
terbuat dari lapisan aspal. Alasan dihamparkan
di atas permukaan aspal karena proses pengeringan
di atas permukaan aspal berlangsung relatif cepat
selain itu penggilasan ban kendaraan akan lebih
mempercepat proses pengeringan. Petani kopi
lebih menyukai melakukan kegiatan pengeringan
buah kopi basah jika dibandingkan pengeringan
kopi pecah kulit. Keuntungannya antara lain
gelondong kering yang dihasilkan akan relatif aman
disimpan dalam waktu yang lebih lama dan aman
dari pertumbuhan jamur. Kendala dari proses
pengeringan buah kopi basah adalah diperlukan
waktu pengeringan yang lebih lama jika
dibandingkan dengan pengeringan kopi pecah kulit.

Pada kondisi cuaca mendung, pertumbuhan
jamur di permukaan kulit buah akan berlangsung

sangat cepat. Sore hari, petani mengumpulkan
buah kopi yang dikeringkan berbentuk kerucut dan
menutupnya dengan plastik terpal. Kondisi tersebut
mengakibatkan terjadinya proses pembasahan
ulang dan dalam kondisi lembab jamur akan cepat
tumbuh. Kontaminasi yang disebabkan oleh benda
asing berupa kotoran hewan ternak, serpihan roda
kendaraan bermotor akan berdampak pada
penurunan mutu biji kopi yang dihasilkan dan
penurunan kesehatan manusia yang meng-
konsumsinya. Pada saat cuaca cerah, proses
pengeringan umumnya dihentikan setelah
berlangsung selama 47 hari. Namun pada cuaca
mendung atau hujan diperlukan waktu antara
1530 hari. Pembalikan dilakukan 23 kali sehari
tergantung pada tingkat kekeringan kopi.
Pengendalian mutu dari aspek kadar air tidak
pernah dilakukan karena sebagian besar petani
kopi tidak memiliki alat ukur kadar air. Proses
pengeringan dihentikan pada tingkat kekeringan
biji yang ditentukan berdasarkan naluri petani.

Pengeringan kopi dengan cara
penjemuran di atas permukaan aspal

Pengeringan buah kopi di atas
permukaan tanah

Pembalikan kopi yang dijemur
di atas lantai aspal secara manual

Proses pengeringan bertujuan untuk
mengurangi kandungan air yang terdapat di dalam
biji kopi sampai batas aman untuk disimpan di
dalam gudang pada kondisi lingkungan tropis.
SNI 01-2907:2008 mencantumkan kadar air
maksimum yang diperbolehkan sebesar 12,5%1).
Proses pengeringan dapat dilakukan dengan cara
penjemuran, mekanis atau kombinasi keduanya.
Proses pengeringan harus dilakukan dengan
metode dan sarana yang tepat agar biji kopi yang
dihasilkan tidak berbau busuk dan atau berbau
kapang, serta bebas dari kotoran. Sebaiknya
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pengeringan buah kopi basah atau pecah kulit
atau berkulit cangkang jangan dikeringkan di atas
aspal karena selain akan menurunkan mutu juga
membahayakan bagi kesehatan manusia yang
mengkonsumsinya.

4. Pengupasan kulit kering
Proses pengupasan kulit kopi kering  dilakukan

petani kopi  dengan menggunakan mesin pengupas
kulit kering (huller). Mesin dibuat dari bahan
konstruksi baja dan digerakkan oleh sebuah motor
bakar. Seperti halnya mesin pemecah kulit buah,
huller dibuat dengan sistem yang mudah
dioperasionalkan dan dipindahkan (mobile portable).
Umumnya, mesin dimiliki oleh kelompok tani atau
pedagang tingkat desa. Pengupasan kulit kopi
kering dilakukan dengan cara sewa mengacu pada

biaya kupas per kilogram kopi kering (green beans)
yang dihasilkan. Biasanya pengupasan baru akan
dilakukan jika petani membutuhkan uang untuk
keperluan hidupnya.

Pengupasan kopi pecah kulit lebih mudah
jika dibandingkan dengan pengupasan gelondong
kering karena gelondong kering memiliki kulit
yang lebih tebal dan keras7). Huller dirancang
untuk mengupas biji kopi berkadar air mendekati
12%. Proses pengupasan jangan dilakukan pada
biji kopi bersuhu tinggi karena masih memiliki sifat
fisik yang belum stabil, dan akan berakibat pada
peningkatan persentase biji pecah. Biji kopi hasil
pengeringan sebaiknya diangin-anginkan terlebih
dahulu (tempering) selama 24 jam sebelum
proses pengupasan4).

Mesin pengupas kulit kopi kering

Proses pengupas kulit kopi kering



26 | 2 | Juni 2014

 >> 28PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

5. Penyimpanan dan pengukuran kadar air
Petani tidak melakukan tahapan sortasi biji

kopi kering sebelum dimasukkan ke dalam wadah
sak plastik dan disimpan di dalam ruangan tanpa
penggunaan papan kayu (palet) sebagai alas.
Tingkat kekeringan biji kopi ditentukan
berdasarkan naluri tanpa penerapan metode
yang tepat dan jelas. Pengendalian kadar air
dengan menggunakan alat ukur yang telah
terkalibrasi tidak dilakukan karena sarana tersebut
tidak tersedia baik di tingkat kelompok atau petani
secara indvidu. Beberapa petani menyimpan biji
kopi kering yang terkemas dalam karung plastik
di dalam ruangan bercampur dengan bahan-
bahan lain. Kontaminasi benda asing dan bau
yang tidak baik akan mudah terjadi dan berakibat
pada penurunan mutu biji kopi selama proses
penyimpanan.

Kadar air biji kopi merupakan salah satu tolok
ukur penting dalam tahapan pengeringan dan
penyimpanan. Akhir dari proses pengeringan
harus ditentukan secara akurat karena
pengeringan yang berlebihan berdampak pada
peningkatan biaya proses secara keseluruhan.
Namun jika pengeringan terlalu singkat, maka
kadar air biji kopi belum mencapai batas yang
aman untuk disimpan sehingga menjadi rentan
terhadap serangan jamur dan serangga gudang
saat disimpan atau diangkut ke tempat
konsumen6). Oleh karena itu, selama proses
pengeringan berjalan, selain melihat tampilan
fisik, maka kadar air harus selalu teridentifikasi
dengan baik.

Beberapa faktor penting pada penyimpanan
biji kopi adalah kadar air, kelembaban relatif udara
dan kebersihan gudang. Kadar air biji kopi akan
naik selama disimpan di dalam gudang yang
lembab. Untuk itu, gudang penyimpanan
sebaiknya dilengkapi dengan sistem penyinaran
dan sirkulasi udara dalam jumlah yang cukup.
Karung-karung ditumpuk dengan rapi di atas
papan kayu (palet) agar tidak langsung
bersinggungan dengan permukaan lantai.
Serapan air dari udara, permukaan lantai dan
dinding akan memberi peluang serangan jamur
dan merupakan penyebab penurunan mutu.
Jamur merupakan cacat mutu yang tidak dapat
diterima oleh konsumen karena menyangkut rasa

dan kesehatan termasuk beberapa jenis jamur
penghasil okratoksin. Sanitasi atau kebersihan
yang kurang baik menyebabkan hama gudang
seperti serangga atau tikus akan cepat
berkembang dan pada akhirnya akan merusak
biji kopi sebagai makanan4).

Penyimpanan kopi kering
dalam gudang

Mutu Biji Kopi
Hasil analisis mutu f isik biji kopi kering

menunjukkan bahwa perbaikan penanganan
pascapanen di Muara Enim perlu dilakukan pada
tahap pengeringan, sortasi dan penyimpanan. Biji
berbau busuk dan atau berbau kapang yang
disebabkan oleh pengeringan lambat ditemukan
pada contoh biji kopi yang diambil. Rerata kadar
air contoh biji kopi sebesar 15,54%. Kadar air
12,5% akan sulit dicapai tanpa bantuan proses
pengeringan buatan (artificial dryer) terutama
pada beberapa wilayah dengan ketinggian tempat
di atas 1.000 m dpl. Berdasarkan analisis cacat
fisik (defect system), contoh biji kopi dominan
masuk dalam kelas mutu 5 dan 61). Jenis cacat
yang banyak ditemukan adalah biji hitam,
serpihan kulit kopi kering, dan biji pecah. Hasil
uji citarasa contoh biji kopi menunjukkan bahwa
terdeteksi karakter citarasa yang kurang disukai
seperti woody, fishy, earthy, dirty, winey dan
mouldy. Munculnya beberapa karakter citarasa
yang kurang disukai karena kesalahan dalam
penerapan penanganan pascapanen.
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Penutup
Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim

bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia akan melakukan kegiatan
pengawalan penanganan pascapanen kopi di
beberapa kecamatan yang merupakan sentra
perkebunan kopi Robusta rakyat. Penanganan
pascapanen kopi perlu segera dibenahi agar
diperoleh mutu produk akhir yang baik. Panen
buah yang selektif, penerapan metode pengeringan
dan penyimpanan serta pengendalian kadar air
yang tepat akan memberikan jaminan produk akhir
bermutu baik dan konsisten. Pekebun kopi perlu
didukung kegiatan pengawalan penanganan
pascapanen agar setiap tahapan proses
dilaksanakan dengan baik. Selain akan diperoleh
nilai jual yang lebih tinggi dari produk biji kering
sesuai SNI 01-2907:2008, maka nilai tambah dapat
diperoleh petani kopi dengan pengembangan
proses produksi kopi bubuk skala industri rumah
tangga berkualitas yang diharapkan dapat
meningkatan pendapatan keluarga.
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Kakao sebagai Sumber Polifenol

Ariza Budi Tunjung Sari1)

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

Saat ini banyak sekali produk makanan dan minuman yang diklaim kaya akan
polifenol. Konsumen diyakinkan bahwa polifenol adalah antioksidan yang dapat
menangkal radikal bebas dan menjaga tubuh dari serangan penyakit. salah satu
sumber polifenol alami yang saat ini semakin populer adalah kakao. Namun,
apakah sebenarnya polifenol, apa fungsinya, dan bagaimana memanfaatkannya?

mengalami metabolisme untuk menghasilkan zat-
zat yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan
perkembangannya. Metabolisme primer pada
tanaman menghasilkan gula, karbohidrat, protein,
lemak dan klorofil, sementara metabolisme
sekunder menghasilkan beberapa jenis senyawa
seperti alkaloid, terpenoid, dan polifenol adalah
salah satunya. Peran polifenol bagi tanaman antara
lain sebagai bagian dari sistem ketahanan tanaman.
Polifenol bersifat toksik bagi hama, dan dapat
melindungi tanaman dari serangan predator.

Polifenol dicirikan dengan adanya gugus
fungsi fenol yang membentuk cincin segi enam.

Jenis polifenol yang paling sederhana adalah
golongan asam fenolat, yang hanya memiliki
satu cincin fenol ik. Poli fenol yang banyak
ditemui di tanaman adalah f lavonoid yang
memiliki dua cincin fenolik yang disambungkan
oleh cincin pyran. Beberapa molekul flavonoid
dapat bergandengan membentuk dimer (dua
molekul) , tr imer ( t iga molekul) , tetramer,
pentamer, hingga polimer (banyak molekul).
Katekin, adalah salah satu jenis flavonoid yang
banyak ditemukan di alam, dicirikan dengan
adanya gugus –OH. Molekul-molekul katekin
yang bergandengan disebut prosianidin atau
proantosianidin. Jenis pol i fenol lain yang
banyak dipelajari adalah resveratrol (3,4’,5-
dihydroxy-trans-stilbene) yang memiliki dua
cincin fenolik.

ol ifenol adalah senyawa kimia
yang dihasilkan tanaman sebagai
produk metaboli t sekunder.
Tanaman, seperti halnya manusia,

Gugus fungsi fenol Asam galat Resveratrol Catechin

Struktur kimia beberapa jenis senyawa fenolik (www.phenol-explorer.eu)
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Apa Manfaat Polifenol?
Usaha pemanfaatan kakao sebagai sumber

polifenol saat ini sedang gencar dilakukan.
Diharapkan, dimasa yang akan datang, kakao
dapat dikenal dan dimanfaatkan secara luas
sebagai sumber polifenol.

Polifenol adalah senyawa yang diproduksi
tanaman untuk perlindungan terhadap hama dan
penyakit. Senyawa polifenol bersifat toksik bagi
predator sehingga mencegah predator merusak
organ tanaman. Ternyata, polifenol juga bermanfaat
bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat
polifenol yang telah diteliti adalah sebagai berikut:
Antioksidan dalam menangkal radikal bebas.
Radikal bebas adalah molekul beroksigen yang
bersifat tidak stabil dan terus-menerus menyerang
molekul lain demi memperoleh kestabilan. Adanya
radikal bebas dalam tubuh dapat menyerang
molekul penyusun sel dan mengakibatkan
kerusakan sel tubuh. Sebagai antioksidan,
polifenol bereaksi dengan radikal bebas sehingga
radikal bebas menjadi stabil dan tidak merusak
molekul lain.
Antiinflamasi, inf lamasi adalah reaksi
peradangan sebagai bagian dari reaksi imunitas
tubuh dalam melawan benda asing. Proses
inflamasi yang terjadi di kulit ditandai dengan
munculnya warna kemerahan, panas, bengkak
dan timbulnya rasa sakit. Sifat polifenol sebagai
antiinflamasi, membantu mengurangi dampak
samping reaksi peradangan.
Antiproliferasi, khususnya terhadap sel kanker.
Sel kanker adalah sel yang mengalami kerusakan
sehingga berkembang tanpa terkendali. Sel
kanker mengalami perbanyakan atau proliferasi
dan mengganggu jaringan tubuh yang sehat.
Beberapa penelitian menunjukkan kemampuan
polifenol dalam menekan proliferasi sel kanker1).

Apa Saja Sumber Polifenol?
Polifenol adalah senyawa fitokimia yang dapat

ditemui di setiap jenis tanaman, namun ada
beberapa tanaman yang telah dikenal sebagai
sumber polifenol, antara lain:
Teh hijau, dikenal sebagai sumber epigallo-
katekin gallat (Epigallocatechin gallate, EGCG).
Kandungan EGCG ini membuat teh hijau banyak

dicari dan tersedia di pasaran dalam kemasan
botol siap minum. Meminum teh hijau dipercaya
dapat membantu menurunkan berat badan.
Biji anggur, mengandung resveratrol yang
diyakini baik untuk kesehatan jantung. Terdapat
istilah paradoks Perancis (French paradox), yang
mengacu pada gaya hidup bangsa Perancis.
Masakan Perancis banyak mengandung lemak
dan protein hewani, namun kejadian gangguan
jantung yang dialami masyarakat Perancis relatif
rendah. Hal ini lantas dikaitkan dengan kebiasaan
mereka meminum anggur merah. Resveratrol
dalam anggur merah diteliti dapat menurunkan
resiko penyumbatan pembuluh jantung.
Delima (pomegranate), warna merah yang cantik
pada biji delima menandakan banyaknya
kandungan polifenol khususnya antosianin2). Saat
ini telah banyak beredar minuman sari delima
dalam kemasan botol.

Kakao sebagai Sumber Polifenol
Kakao merupakan sumber polifenol khusus-

nya antosianin dan katekin. Setiap sajian yang
menggunakan biji kakao menyediakan lebih
banyak polifenol daripada teh dan anggur.
Polifenol dalam kakao juga memiliki aktivitas
antioksidan yang lebih tinggi3). Sayangnya, proses
yang dialami biji kakao menjadi cokelat, seperti
fermentasi dan penyangraian, dapat menurunkan
kandungan polifenol4).

Biji kakao dapat diolah untuk memperoleh
ekstrak polifenol yang prosesnya melibatkan
penghilangan lemak dan ekstraksi senyawa
polifenol dengan menggunakan pelarut organik
yang bersifat polar. Hasil ekstraksi ini selanjutnya
dipekatkan membentuk konsentrat cair atau
dikeringkan hingga membentuk serbuk polifenol.
Bagian dari biji kakao yang sudah melalui proses
ekstraksi polifenol dapat digunakan kembali untuk
produk kakao lainnya seperti bubuk kakao dan
cokelat.

Polifenol kakao dalam bentuk konsentrat cair
atau serbuk dapat dimanfaatkan untuk produk-
produk kesehatan. Bentuk serbuk lebih mudah
diolah menjadi sediaan lain yang siap dikonsumsi
seperti kapsul, minuman cokelat kaya polifenol,
atau ditambahkan dalam permen cokelat yang
disukai anak-anak. Saat ini sudah ada produk
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kesehatan berbasis kakao yang diklaim memiliki
kandungan polifenol yang tinggi.

Penutup
Kakao tidak hanya menjadi bahan baku

cokelat yang memanjakan lidah tetapi juga
menjadi sumber polifenol yang baik bagi
kesehatan. Biji kakao dapat diekstrak polifenolnya
dan dapat tetap dimanfaatkan untuk menjadi
produk turunan seperti lemak dan bubuk kakao.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan lainnya
dari biji kakao, tidak lagi sebagai bahan pangan
tetapi juga untuk produk kesehatan.

Sumber pustaka
1)García-Lafuente, A.; E. Guillamón; A. Villares; M. A. Rostagno

& J. A. Martínez (2009). Inflammation Research,
58, 537.

2)Gil, M.I.; F. A. Tomás-Barberán; B. Hess-Pierce; D.M. Holcroft
& A.A. Kader (2000). Journal of Agricultural and
Food chemistry, 48, 4581.

3)Lee, K.W.; Y.J. Kim; H.J. Lee & C.Y. Lee (2003). Journal
of Agricultural and Food Chemistry, 51, 7292.

4)Miller, K.B.; W.J. Hurst; M.J. Payne; D.A. Stuart; J. Apgar;
D.S. Sweigart & B. Ou (2008). Journal of Agricultural
and Food Chemistry, 56, 8527.
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Dark Chocolate dalam Diet Autisme

Fitria Ardiyani1)

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

Salah satu masalah yang saat ini sering kita jumpai dalam perkembangan
anak adalah autisme. Menurut para ahli tumbuh kembang anak, ada berbagai
macam terapi untuk menangani anak autis, salah satu cara yang dapat digunakan
adalah diet makanan dan minuman tertentu. Salah satu makanan yang tidak
boleh dikonsumsi atau dihindari oleh anak autis adalah cokelat. Beberapa
referensi menyebutkan bahwa cokelat akan mempengaruhi perilaku anak autis
sehingga menjadi lebih aktif dan sulit dikendalikan. Di sisi lain, ada juga referensi
yang menyebutkan bahwa cokelat memiliki banyak kandungan zat-zat yang
dapat membuat sistem tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, perlu dikaji
lebih dalam tentang cokelat dan autisme pada anak-anak.

Children with Autism, autis adalah kondisi
seseorang yang luar biasa asyik dengan dirinya
sendiri. Definisi lain dari autisme yang dinyatakan
dalam The Individuals with Disabilities Education
Act merupakan gangguan perkembangan yang
secara signif ikan mempengaruhi komunikasi
verbal, non-verbal, dan interaksi sosial; sering
diasosiasikan dengan keterikatan dalam aktivitas
yang diulang-ulang dan gerakan stereo type;
menolak perubahan lingkungan/perubahan
rutinitas sehari-hari dan tidak biasa merespon
pengalaman-pengalaman sensorik. Anak autis
termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) yang
berbeda dalam ciri-ciri mental, kemampuan
komunikasi, kemampuan sensorik, dan tingkah
laku sosial sehingga memerlukan penanganan
yang khusus dibandingkan dengan anak normal.

Penanganan anak autis dapat dilakukan
dengan berbagai macam terapi. Ada beberapa
macam terapi yang bisa dilakukan untuk anak
autis, antara lain terapi Applied Behavioral Analysis

(ABA), terapi wicara, terapi okupasi, terapi sosial
dan diet makanan. Salah satu terapi yang mudah
dilakukan adalah diet makanan. Diet makanan
pada anak autis tidak dapat disamakan antara
anak satu dengan anak yang lainnya. Hal ini
tergantung dari tingkat autis yang dialami oleh

alah satu masalah yang akhir-akhir
ini banyak terjadi dalam dunia
tumbuh kembang anak adalah
autisme. Menurut para ahli dalam

Sumber: www.autismawarenessuk.com
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masing-masing anak. Akan tetapi secara umum
anak-anak autis memang dianjurkan untuk tidak
mengkonsumsi makanan dan minuman yang
mengandung zat-zat tertentu. Dalam pelaksanaan
diet makanan bagi anak autis banyak per-
masalahan yang timbul, salah satu permasalahan
yang sering timbul pada proses diet makanan
anak autis adalah makanan-makanan yang
dilarang umumnya yang disukai oleh anak-anak,
seperti es krim, permen, dan cokelat. Banyak
pihak yang beranggapan bahwa salah satu
makanan yang dilarang adalah cokelat sebab
dapat mengakibatkan anak autis menjadi lebih
hiperaktif dan tidak terkendali.

Diet Makanan Anak Autis
Diet makanan anak autis adalah pengaturan

makan bagi anak autis supaya tidak mengkonsumsi
zat-zat yang membahayakan bagi anak autis.
Jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi
atau dihindari oleh anak autis berbeda-beda,
tergantung pada tingkat autis masing-masing
anak. Pengaturan makanan bagi anak autis yang
biasa dilakukan adalah diet GFCF atau lebih
dikenal dengan diet Gluten Free Casein Free.
Diet ini mengatur anak autis untuk t idak
mengkonsumsi makanan dan minuman yang
mengandung gluten maupun kasein. Fungsi dari
diet ini adalah mencegah gangguan pencernaan
yang mengakibatkan semakin parahnya
perkembangan anak autis. Pada artikel “Gluten-
free, casein-free diet for autism spectrum disorder”
(Hospitals and Clinics of Minnisota), GFCF yang
diterapkan pada anak autis akan meningkatkan
kemampuan dalam berinteraksi  sosial dan
kemampuan belajar. Menghindari gluten dan
kasein dapat merubah kebiasaan anak autis
menjadi leb ih baik . Beberapa sumber
mengatakan bahwa setelah mengikuti  dan
menjalani diet GFCF banyak anak autis
m engalam i  perkem bangan pesat  dalam
kemampuan bersosialisasi  dan mengejar
ketinggalan dari anak-anak lain.

Makanan yang mengandung gluten  dijumpai
pada produk yang berasal dari padi-padian seperti
gandum, terigu, cereal, roti, mie, pasta dan lain
sebagainya. Oleh karena itu anak-anak autis
dilarang atau dihindari untuk mengkonsumsi roti

dan produk-produk makanan yang terbuat dari
padi-padian. Sedangkan kasein dapat ditemui pada
produk-produk hasil peternakan, terutama susu
dan produk olahan lainnya (keju, yoghurt, dan
lainnya). Gluten dan kasein dilarang dikonsumsi
oleh anak autis karena gluten dan kasein
mengandung protein yang sulit dicerna oleh anak
autis3). Anak autis pada umumnya memiliki
gangguan pencernaan karena enzim dalam sistem
pencernaannya kurang. Protein dari gluten dan
kasein akan sulit dicerna sehingga hanya menjadi
rangkaian protein pendek yang terdiri atas dua
asam amino yang disebut peptid. Peptid akan
terserap dalam darah dan mengikuti hingga sampai
ke otak. Peptid dalam otak akan diubah menjadi
morfin (caseomorfin dan gluteomorfin) sehingga
mempengaruhi fungsi susunan syaraf. Hal inilah
yang dikhawatirkan akan meracuni sistem syaraf
anak autis sehingga dapat menyebabkan efek
buruk.

Salah satu zat makanan yang juga sering
dihindari oleh anak autis adalah gula. Dalam
beberapa literatur dikatakan bahwa gula atau
makanan yang mengandung kadar gula yang
tinggi dapat menyebabkan anak autis menjadi
lebih hiperaktif, agresif, dan sulit berkonsentrasi.
Selain itu beberapa artikel yang menyebut-kan
bahwa kadar gula yang tinggi juga dapat memicu
tumbuhnya jamur pada saluran pencernaan
(candidiasis). Akan tetapi ada beberapa penelitian
menyatakan bahwa kadar gula tidak akan
menyebabkan anak autis menjadi lebih hiperaktif.
Terlepas dari semua kontroversi tersebut, para
ahli gizi mengatakan bahwa anak autis lebih baik
membatasi makanan dan minuman yang terlalu
manis. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan
yang manis akan menyebabkan anak menjadi
malas makan, terutama buah-buahan dan
sayuran karena sudah terbiasa makan yang
manis. Oleh karena itu biasanya anak autis
disarankan untuk tidak mengkonsumsi jenis
permen dan jenis makanan manis lain, termasuk
cokelat.

Jenis Cokelat dan Manfaatnya
Cokelat berasal dari pengolahan biji tanaman

kakao yang telah diproses melalui berbagai
tahapan. Produk olahan biji kakao yang dikenal



35 <<
26 | 2 | Juni 2014

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

masyarakat biasanya dipasarkan dalam bentuk
bubuk kakao, pasta cokelat hingga yang dijual
dalam bentuk minuman.

Pada dasarnya biji kakao mengandung
unsur-unsur yang dapat berguna bagi kesehatan
tubuh, antara lain karbohidrat, protein dan lemak.
Lemak yang terkandung dalam biji kakao adalah
lemak nabati yang tidak mengandung kolesterol.
Sekitar 95% kandungan lemak kakao terdiri atas
asam oleat, asam palmitat dan asam stearat. Jenis
asam lemak tersebut adalah asam lemak tak jenuh
yang biasa dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan
berfungsi meningkatkan high density lipoprotein
(HDL) dan menurunkan low-density lipoprotein
(LDL). Sedangkan protein yang terdapat dalam
biji kakao banyak mengandung asam amino
esensial, seperti triptofan, penilalanin, dan tirosin.
Asam amino esensial adalah asam amino yang
tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga
harus didapat dari konsumsi makanan. Asam
amino ini dapat berfungsi antara lain untuk
merangsang pelepasan hormon pertumbuhan,
meningkatkan daya ingat, mood, fokus mental,
dan dapat digunakan dalam terapi depresi. Selain
itu, biji kakao juga mengandung polifenol yang
dapat berfungsi sebagai antioksidan. Polifenol
dapat membantu memelihara kesehatan sel otak
khususnya dari kerusakan akibat radikal bebas.
Phenylenthamine (PEA) pada biji kakao juga
dapat berfungsi untuk meningkatkan triptofan
dalam otak sehingga menghasilkan dopamina
yang dapat berfungsi untuk menimbulkan
perasaan senang.

Biji kakao akan diproses sehingga menjadi
bahan baku dalam membuat produk olahan
kakao. Produk tersebut antara lain makanan,
minuman, permen dan lain sebagainya. Salah satu
produk yang paling sering kita konsumsi adalah

chocolate bar atau cokelat batang. Dengan
mengkonsumsi cokelat, maka kandungan gizi
yang ada di dalam biji kakao dapat dimanfaatkan
dan diserap oleh tubuh kita. Permasalahan yang
dihadapi adalah tidak semua jenis cokelat yang
ada di pasaran memiliki kandungan gizi biji kakao
secara utuh. Hal tersebut akibat adanya berbagai
macam bahan campuran yang ada dalam cokelat.

Jenis cokelat yang ada di pasaran antara
lain dark chocolate, sweet chocolate, milk choco-
late, dan white chocolate. Dark chocolate atau
yang sering disebut sebagai cokelat hitam adalah
jenis cokelat yang memiliki kandungan gizi biji
kakao yang paling tinggi dibandingkan dengan
jenis kakao lainnya. Dark chocolate memiliki rasa
pahit, warnanya lebih gelap, dan lebih banyak
kandungan komponen kimia yang berkhasiat
bagi kesehatan. Dark chocolate terbuat dari 70%
cocoa liquor (campuran antara bubuk kakao
dengan lemak). Dibandingkan dengan jenis
lainnya, dark chocolate merupakan sumber
antioksidan tertinggi sehingga jenis cokelat ini
memiliki manfaat yang tinggi untuk kesehatan.

Sweet chocolate atau cokelat manis adalah
cokelat yang mempunyai komposisi berupa lemak
dan bubuk kakao yang ditambah dengan gula.
Penambahan gula pada jenis cokelat ini dilakukan
untuk membentuk rasa manis dan menghilangkan
rasa pahit sehingga kadar gula yang digunakan
cukup tinggi. Jenis cokelat lainnya adalah milk
chocolate atau yang dikenal dengan cokelat susu.

Milk chocolate mengandung komposisi berupa
lemak dan bubuk kakao yang dicampur dengan
susu dan gula. Komposisi lemak kakao yang
digunakan dalam cokelat jenis ini hanya sekitar
10% sedangkan sisanya berupa susu dan gula.
Karena kandungan kakao yang sedikit, cokelat
jenis ini memiliki antioksidan yang rendah

Sumber: www.dreamchocolate.com Sumber: www.theheritagecook.com Sumber: www.twoinakitchen.com

Berbagai bentuk makanan cokelat
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dibandingkan dengan dark chocolate dan sweet
chocolate. Sedangkan white chocolate atau cokelat
putih adalah jenis cokelat yang paling rendah
kandungan gizinya. Komposisi white chocolate
adalah lemak kakao yang dicampur dengan gula
dan susu. Meskipun white chocolate mengandung
sedikit lemak kakao, namun nutrisi dari kakao
sudah banyak berkurang karena penambahan susu
dan gula dalam jumlah yang tinggi.

Dari berbagai macam jenis cokelat (sweet
chocolate, milk chocolate white chocolate dan
dark chocolate), dark chocolate adalah jenis
cokelat yang memiliki kandungan gizi paling
banyak dibandingkan dengan jenis yang lain.
Akan tetapi, hanya sebagian kecil konsumen
yang terbiasa mengkonsumsi dark chocolate.
Konsumen lebih terbiasa dengan cokelat rasa
manis dan susu.

Cokelat dan Diet Anak Autis
Cokelat yang biasa dikonsumsi oleh anak-

anak adalah sweet chocolate, milk chocolate atau
white chocolate. Jenis-jenis cokelat tersebut
memiliki kandungan gula dan susu yang jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kandungan bubuk
kakao yang digunakan. Kandungan gula yang
banyak di dalam cokelat, dikhawatirkan akan
berefek pada anak autis. Demikian pula dengan
penggunaan susu dalam milk chocolate dan white
chocolate juga dikhawatirkan dapat menimbulkan
efek negatif pada anak autis karena adanya kasein
dalam susu (diet GFCF). Dengan banyaknya
kandungan susu dan gula pada cokelat yang
dikonsumsi anak-anak, maka manfaat alami dari
kakao tidak dapat dirasakan.

Carmia2), pada salah satu tulisannya
mengatakan bahwa produk makanan dengan
pengawet, gula berlebih, zat aditif pada makanan
dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dengan
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Ada juga artikel yang menyatakan bahwa pada
anak autis yang melakukan diet GFCF tidak
diperbolehkan atau menghindari konsumsi milk
chocolate karena kandungan kasein dalam susu
yang dapat menimbulkan reaksi kimia dalam otak
sehingga berakibat buruk pada anak autis, namun
kenyataannya anak-anak termasuk anak autis

sangat suka mengkonsumsi milk chocolate. Dark
chocolate oleh anak-anak tidak disukai walaupun
Cadena5) mengatakan bahwa konsumsi dark
chocolate pada anak autis akan meningkat-kan
mood dan dapat meningkatkan fungsi kognitif.

Dark chocolate mengandung komponen
biokimia berupa PEA yang disinyalir dapat
meningkatkan fungsi neurotransmitter otak
sehingga dengan mengkonsumsi dark chocolate
dalam jumlah tertentu diharapkan dapat
meningkatkan fokus dan konsentrasi anak-anak
autis. Dark chocolate memiliki sifat yang berbeda
dengan jenis cokelat yang lainnya. Salah satu
fungsi utama dark chocolate adalah sebagai
antioksidan. Dark chocolate mengandung lebih
banyak bubuk kakao yang mana senyawa
antioksidan banyak terkumpul dalam bubuk
kakao. Antioksidan yang tinggi  dibutuhkan oleh
anak autis sebagai penangkal radikal bebas yang
ada di dalam tubuh. Bahkan Kristy Heglie4)

mengatakan bahwa radikal bebas sangat
berhubungan dengan tingkat autisme anak
karena radikal bebas dapat menyebabkan tingkat
autis anak semakin tinggi. Radikal bebas tersebut
dapat diminimalisir dengan terapi antioksidan,
yaitu dengan memberikan dark chocolate yang
telah dimodifikasi dalam proses pengolahannya
sehingga dapat meningkatkan kandungan jumlah
antioksidan alami dalam tubuh.

Senyawa antioksidan yang terkandung dalam
dark chocolate antara lain berupa fenol. Di dalam
fenol terdapat asam galat yang berfungsi
melindungi sel-sel manusia dari kerusakan
oksidatif. Kerusakan sel oksidatif pada anak autis
dapat menyebabkan efek buruk pada tingkah
lakunya sehingga dengan mengkonsumsi dark
chocolate diharapkan dapat memperbaiki perilaku
anak autis. Penelitian di Swinburne University of
Technology ditemukan adanya polifenol di dalam
dark chocolate yang meningkatkan ketenangan
dan suasana hati1).

Konsumsi cokelat pada anak autis memang
tidak dapat digeneralisasikan karena hal tersebut
sangat berhubungan dengan tingkat alergi
masing-masing anak autis terhadap berbagai jenis
fenol. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli gizi
sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan
penanganan masing-masing anak autis.
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Penutup
Konsumsi cokelat terutama pada konsumen

anak-anak, termasuk anak autis cenderung
memilih sweet chocolate, milk chocolate, dan
white chocolate. Bahan campuran jenis-jenis
cokelat tersebut, seperti gula dan susu
mengandung unsur-unsur yang berefek negatif
pada tingkah laku anak autis, maka menurut
beberapa ahli gizi konsumsi cokelat lebih sering
dihindari bahkan dilarang. Di sisi lain, kandungan
gizi dari kakao yang banyak terdapat dalam dark
chocolate bermanfaat untuk anak-anak
berkebutuhan khusus termasuk anak-anak autis5).
Hanya saja dark chocolate cenderung tidak
disukai oleh anak-anak karena rasanya yang pahit.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut tentang konsumsi cokelat, dalam hal ini
dark chocolate pada anak autis, sehingga

kandungan  senyawa-senyawa pada kakao dapat
dimanfaatkan untuk membantu tumbuh kembang
anak autis.

Daftar Pustaka
1)Cadena, C. (2010). Dark Chocolate Advantages to

Children with Autism. Special Diets for Special Kids-
Lisa Lewis. p. 18-22.

2)Carmia, B. (2000). How A better understanding of ADHD
leads to new approaches in treating the disorder.

3)Kim, O. (2013). Autism and Eating Chocolate: Self-
Medication? Autism, Epilepsy, Self-Injurious
Behavior.

4)Kristy, H. (2009). Antioxidants Fight Hard in the Battle
Against Autism, Xocia Chocolate - A Natural
Treasure. Autism and the Power of Chocolate.

5)Kusumayanti, G.A.D. (2011). Pentingnya Pengaturan
Makan Bagi Anak Autis. Jurnal Ilmu Gizi. Vol 2(1):
1-8.
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Kondisi Sosial dan Ekonomi Petani Kopi
Arabika di Lokasi MOTRAMED:

Studi Kasus di Kintamani

Diany Faila Sophia Hartatri1) dan Djoko Soemarno1)

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

Bali Kintamani Coffee adalah salah satu kopi Arabika spesialti (specialty
coffee) di Indonesia yang tumbuh di kawasan dataran tinggi Kintamani. Kopi
Arabika Kintamani diproduksi sebagian besar oleh petani yang tergabung
dalam Subak Abian (SA). Hampir seluruh petani di Kintamani menanam kopi
dengan sistem tumpangsari dan integrasi dengan ternak. Kopi Arabika yang
diolah di Kintamani sebagian besar berasal dari petik buah merah dan
menerapkan metode olah basah giling kering (wet process dry hulling). Model
Kemitraan Bermediasi (MOTRAMED) yang diterapkan dalam pembinaan petani
telah mampu meningkatkan mutu dan harga kopi Arabika di Kintamani.

(specialty coffee) di Indonesia yang produknya
dikenal dengan nama Bali Kintamani Coffee. Di
samping produk kopi Kintamani, Indonesia juga
dikenal sebagai penghasil berbagai jenis kopi
Arabika spesialti lainnya seperti Gayo Coffee
(Aceh), Lintong Coffee (Sumatera Utara), Java
Coffee (Jawa Timur), Flores Bajawa Coffee
(Flores), Toraja Coffee, Kalosi Coffee (Sulawesi
Selatan), dan Baliem Coffee (Papua). Produksi kopi
Arabika Kintamani mencapai sekitar 5.000 ton per
tahun atau 40% dari total produksi kopi Bali dengan
harga jual yang lebih tinggi dibandingkan kopi
Robusta sehingga sangat berperan bagi
perekonomian petani khususnya di Kintamani.

Kopi berkontr ibusi  penting bagi per-
ekonomian rumah tangga petani di Kintamani
karena sebagian besar petani menggantungkan

hidupnya pada komoditas ini. Pendapatan kopi
memberi kontribusi terbesar terhadap total
pendapatan petani Kintamani, yaitu sebesar
46% sedangkan jeruk memberi  kontr ibusi
sebesar 35% dan sisanya dari pendapatan lain
seperti berdagang, buruh bangunan, buruh
pertanian, peternakan dan lain-lain.

Kopi Arabika Kintamani ditanam pada
ketinggian tempat antara 9001.500 m dpl
yang kondisi iklimnya dingin dan kering sesuai
untuk budidaya kopi Arabika. Kopi Arabika
Kintamani dipasarkan dengan nama produk
“Bal i  Kintam ani ”  yang  sebag ian besar
diekspor melalui pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya ke beberapa negara tujuan ekspor
seper t i  Austra l ia,  Jepang ,  dan Am erika
Serikat.  Volum e ekspor  kop i  Kintamani
tersebut  m eningkat  dar i  tahun ke tahun
yang kontribusinya semakin penting dalam
perdagangan kopi nasional.

ataran tinggi Kintamani Bali
merupakan salah satu daerah
penghasil kopi Arabika spesialti
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Produksi dan Sistem Budidaya
Produksi kopi Arabika Kintamani diusahakan

oleh petani yang terorganisir dalam Subak Abian
(organisasi petani untuk lahan kering) sebab
daerah Kintamani merupakan lahan kering.
Keberadaan Subak Abian (SA) dan Subak
(organisasi petani untuk lahan irigasi) telah
disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali
No. 02/PD/DPRD/1972. Melalui Perda tersebut
maka setiap kepala rumah tangga petani di
Kintamani merupakan anggota Subak Abian akan
tetapi keanggotaan tersebut bukan berdasarkan
tempat tinggal namun berdasarkan lokasi kebun
yang dimiliki atau dikelola oleh petani.

Varietas kopi Arabika yang banyak
dibudidayakan petani di Kintamani adalah
varietas Kopyol (lokal), S 795, dan USDA 762.
Varietas-varietas tersebut memiliki karakteristik
ukuran buah medium sampai besar. Hampir
sebagian besar petani kopi di Kintamani menanam
kopi dengan cara tumpangsari, yaitu tanaman
kopi ditanam bersama tanaman lain, khususnya
tanaman jeruk. Tanaman jeruk sebagai tanaman
utama tumpangsari selain berfungsi sebagai
tanaman pelindung kopi, juga berfungsi sebagai
penopang pendapatan petani. Dengan cara
tumpangsari ini dapat memperkecil risiko
usahatani kopi pada saat harga kopi rendah sebab
petani masih memiliki sumber pendapatan lain
berasal dari hasil tanaman jeruk. Hingga saat ini
tanaman jeruk masih memberikan kontribusi yang

besar bagi petani di Kintamani selain tanaman
kopi Arabika.

Budidaya kopi Kintamani juga diintegrasikan
dengan ternak. Jenis ternak yang dipelihara
biasanya sapi, babi dan ayam. Secara umum, sapi
dan babi diternakkan di sekitar kebun kopi
sedangkan ayam diternakkan di sekitar rumah
tempat tinggal. Jenis sapi yang diternak adalah
forma sapi Bali. Salah satu alasan beternak sapi
dan babi tersebut adalah untuk memudahkan
petani dalam memperoleh pupuk karena petani
di Kintamani pada umumnya melakukan
pemupukan dengan menggunakan pupuk organik
dari kotoran sapi, babi, atau ayam.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman
kopi oleh petani di Kintamani umumnya dilakukan
secara tidak langsung sebab petani melakukan
pengendalian hama dan penyakit tanaman jeruk
yang sekaligus mengendalikan hama dan penyakit
kopi. Secara tidak langsung tanaman kopi juga
mendapatkan pengaruh dari pemeliharaan
tanaman jeruk.

Cara pemananen kopi di Kintamani secara
umum sudah menerapkan pola seleksi, yaitu
hanya buah merah saja yang dipetik kecuali pada
masa panen terakhir yang disebut petik racut.
Dalam setahun petani kopi Kintamani melakukan
pemetikan kopi rata-rata sebanyak 4-5 kali. Petik
seleksi tersebut merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kualitas citarasa kopi Kintamani
selain metode pengolahan.

Ternak sapi di dalam areal kebun
kopi Arabika di Kintamani

Sistem tumpangsari kopi dengan
jeruk di Kintamani
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Pengolahan Pascapanen
Kopi yang dihasi lkan oleh petani di

Kintamani dikenal dengan kualitas yang baik,
dari segi fisik maupun mutu cita rasanya. Namun
demikian, belum semua petani kopi Kintamani
melakukan pengolahan dengan metode olah
basah untuk menghasilkan citarasa yang baik.
Sebagian keci l petani masih melakukan
pengolahan secara tradisional yaitu dengan
metode olah kering. Kondisi ini disebabkan
belum semua petani mendapatkan akses yang
baik mengenai metode pengolahan kopi secara
basah, baik melalui  penyuluhan maupun
sekolah lapang. Metode olah basah adalah
metode yang paling sesuai untuk pengolahan
kopi Arabika karena dapat menghasilkan mutu
fisik dan citarasa yang optimal.

Upaya peningkatan mutu kopi telah
dilakukan oleh pemerintah mulai akhir tahun
1970-an dengan nama Proyek Rehabilitasi dan
Pengembangan Tanaman Ekspor (PRPTE), salah
satu aktivitas yang dilakukan adalah meningkatkan
mutu kopi di beberapa daerah sentra kopi
termasuk Bali. Namun demikian, program tersebut
belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Pada awal tahun 2000-an, Pemerintah Provinsi
Bali melalui Dinas Perkebunan Bali berupaya

kembali melakukan pemberdayaan petani kopi
Kintamani melalui pendampingan petani dalam hal
penerapan metode pengolahan basah yang
pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
(Puslitkoka). Dalam program tersebut Puslitkoka
mengusulkan kegiatan perbaikan mutu dan sistem
pemasaran kopi Arabika melalui transfer teknologi
dan aplikasi Model Kemitraan Bermediasi
(MOTRAMED). Tujuan aplikasi MOTRAMED ini
adalah untuk meningkatkan nilai tambah kopi
Arabika dalam waktu yang relatif singkat melalui
perbaikan mutu dan meningkatkan efisiensi
pemasaran.  Dalam sistem MOTRAMED ini, Subak
Abian dimitrakan langsung dengan eksportir agar
mendapat jaminan harga secara wajar melalui
mediasi Puslitkoka. Untuk perbaikan mutu para
petani didorong melakukan pengolahan kopi
secara berkelompok dan memasarkan hasilnya
secara langsung kepada eksportir. Puslitkoka
sebagai mediator yang memiliki kompetensi dalam
hal teknologi pengolahan kopi memberikan
pelatihan, pengawalan implementasi teknologi dan
pemasaran.

Penerapan MOTRAMED di Kintamani sudah
dilakukan sejak tahun 2001 yang diawali dengan
membuat kajian data dasar (baseline study).
Setahun setelah itu (tahun 2002) ada empat

Tahun
Harga kopi HS

(Rp/kg)
Harga kopi biji

Rp/kg USD/kg

Harga kopi
Arabika dunia

(USD/kg)*)

Selisiah harga
Arabika Kintamani
dan Arabika dunia

USD/kg %
2001 - 5.000 1,02 1,37 -0,35 - 25
2002 **) 8.500 10.625 2,10 1,35 +0,75 +55
2003 9.000 11.250 1.91 1,41 +0,50 +35
2004 10.500 13.125 2,05 1,77 +0,28 +16
2005 14.500 18.125 2,38 2,25 +0,13 +5,7
2006 21.000 26.250 3,75 2,52 +1,32 +52
2007 23.000 28.750 3,51 2,72 +0,79 +29
2008 24.500 30.625 4,71 3,08 +1,63 +52
2009 24.000 30.000 3,49 3,17 +0,32 +10
2010 38.000 47.500 5,46 4,32 +1,14 +26
2011 42.000 52.500 5,77 5,45 +0,32 +5,8
2012 34.000 42.500 4,34 3,86 +0,48 +12
2013 25.000 31.250 2,95 2,69 +0,26 +9,6

*) Harga rata-rata tertimbang menurut ICO
**) Mulai penerapan MOTRAMED

Perkembangan harga kopi Arabika Kintamani sejak diterapkan MOTRAMED
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Subak Abian yang mulai menerapkan metode
pengolahan kopi basah (wet process) sesuai
Standard Operasional Prosedur (SOP) yang
direkomendasikan oleh Puslitkoka. Dalam SOP
pengolahan kopi tersebut dipersyaratkan petik
buah kopi merah setidaknya 95%, perambangan
buah kopi, pengupasan kul it  buah kopi,
fermentasi, pencucian dan penjemuran hingga
kadar air 12%. Kemitraan dengan eksportir
terlaksana satu tahun kemudian (tahun 2003),
yaitu dengan PT. Indo CafCo. Melalui penerapan
MOTRAMED tersebut telah mampu meningkat-
kan mutu dan harga kopi Arabika Kintamani.
Pada saat sebelum diterapkan MOTRAMED
(tahun 2002), kopi Arabika Kintamani hanya
dihargai Rp5.000,-/kg sebab mutunya rendah
padahal pada saat yang sama harga kopi
Robusta asalan hasil olah kering tradisional di
beberapa sentra produksi seperti di Pupuan
(Kabupaten Tabanan) dan Busung Biu
(Kabupaten Buleleng) dihargai lebih mahal, yaitu
Rp5.500,-/kg. Harga kopi Arabika di pasar
berjangka New York (NY) tahun 2001 rata-rata
52 sen USD/lbs atau  setara USD1,37/kg. Pada
saat yang sama rerata nilai tukar sebesar
Rp4.900,-/USD. Jadi, pada tahun 2001 harga
kopi biji Arabika di tingkat petani di Kintamani

hanya 25% dari harga terminal New York. Sejak
pelaksanaan MOTRAMED tersebut harga kopi di
Kintamani mulai mengalami peningkatan sebab
kendala di dalam pemasaran mulai teratasi dan
mutu kopinya lebih bagus. Harga kopi Arabika
Kintamani sejak itu selalu di atas harga kopi dunia.

Kondisi Sosial Petani
Bal i merupakan salah satu propinsi  di

Indonesia yang penduduk aslinya masih sangat
berpegang teguh pada adat istiadat yang
berlandaskan pada agama Hindu yang dianut
oleh sebagian besar penduduk Bali. Organisasi
Subak Abian didirikan berdasarkan f ilosofi
Tri Hita Karana (Tiga Penyebab Kebahagiaan)
yang elemennya terdiri  atas Parahyangan
(hubungan dengan Tuhan),  Paw ongan
(hubungan dengan sesama manusia), dan
Palemahan (hubungan dengan alam sekitar).
Parahyangan diwujudkan dalam bentuk
pembangunan pura Subak Abian sebagai
tempat upacara pemujaan yang terkait dengan
kegiatan SA. Pawongan diwujudkan dalam
bentuk paruman (pertemuan rutin SA setiap
bulan) dan gotong royong sesama anggota
dalam bertani kopi. Palemahan diwujudkan

Proses pengeringan kopi di Kintamani, Bali



26 | 2 | Juni 2014

 >> 42PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

dengan pengelolaan dan konservasi lahan
pertanian secara baik agar dapat diperoleh
produksi dan mutu baik yang berkelanjutan.

Masyarakat petani di Kintamani dalam
kehidupan sehari-harinya sangat diwarnai dengan
ketiga elemen tersebut, termasuk dalam bertanam
kopi. Misalnya, pada hari tertentu saat petani
mempersembahkan sesaji sebagai tanda terima
kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki
dari hasil panen kopi maupun tanaman lainnya.
Selain itu, banyaknya kegiatan keagamaan dan
tradisi di Bali secara tidak langsung telah
mempengaruhi budidaya dan pengolahan kopi.

Sikap petani dalam mengambil keputusan,
termasuk dalam budidaya kopi dipengaruhi oleh
beberapa faktor sosial, misalnya usia petani, tingkat
pendidikan dan akses petani terhadap informasi
dan pengetahuan, khususnya mengenai cara
budidaya dan pengolahan kopi. Usia rata-rata
petani kopi antara 4246 tahun. Kisaran umur
tersebut termasuk dalam usia produkti f
sehingga umur tersebut secara tidak langsung
mempengaruhi petani dalam memutuskan segala
hal, termasuk dalam perkebunan kopi. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan
rata-rata petani kopi di Kintamani adalah Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sehingga secara umum
dapat diketahui bahwa petani kopi di Kintamani
tidak buta huruf karena memiliki tingkat pendidikan
yang cukup. Latar belakang pendidikan sangat
berpengaruh terhadap pengembangan kopi di
kawasan Kintamani, khususnya ditinjau dari aspek
ekonomi.

Akses petani terhadap informasi dan
pengetahuan di Kintamani juga mempengaruhi
adopsi teknologi di daerah tersebut. Namun,
berdasarkan hasil penelitian, belum semua petani
di Kintamani memiliki akses terhadap penyuluhan.
Pada umumnya, penyuluhan diberikan kepada
petani yang aktif dalam Subak Abian. Selain itu,
karena pada umumnya mata pencaharian petani
tidak hanya berkebun kopi, maka hal ini
mempengaruhi kesempatan petani untuk
mengikuti penyuluhan.

Materi penyuluhan yang diberikan meliputi
cara budidaya kopi, pengolahan kopi, dan
manajemen kelompok tani. Penyuluh yang
memberikan materi penyuluhan adalah staf
penyuluh tingkat kabupaten, provinsi, atau pun

instansi lainnya, seperti Puslitkoka. Salah satu
kendala sosial yang saat ini dihadapi oleh petani
kopi Arabika Kintamani adalah sulitnya mencari
tenaga kerja saat musim panen karena upah
tenaga kerja yang mahal dan minimnya jumlah
tenaga kerja yang tersedia di desa terutama
apabila musim petik kopi bersamaan dengan
kegiatan adat seperti yang pernah dirasakan
pada musim panen kopi tahun 2013 yang mana
petani tidak dapat melakukan pemetikan kopi
secara tepat waktu sehingga sebagian kopi yang
diproduksi mutunya tidak sesuai yang diharapkan.

Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi, termasuk harga kopi dan

rantai pemasaran kopi sangat mempengaruhi
perkembangan kopi Arabika di Kintamani. Harga
jual kopi biji (green coffee) Arabika yang belum
disortasi di Kintamani pada tahun 2012 pada
kisaran harga Rp24.000,- sampai dengan
Rp47.000,-/kg kopi beras. Harga kopi Arabika di
pasar terminal New York pada bulan September
(pada saat penjualan kopi) adalah 110 sen USD/
lbs atau setara dengan  USD2,42/kg. Nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika pada saat yang
sama sebesar Rp9.800,-/USD sehingga harga
kopi Arabika di terminal New York mencapai
Rp23.700,-/kg.

Harga jual kopi biji Arabika Kintamani setalah
dilakukan pembinaan melalui MOTRAMED
sekurang-kurang sama dengan harga di terminal
New York atau bahkan ada yang mendapatkan
premium harga 100%. Peningkatan nilai jual kopi
di tingkat petani ini terjadi secara signifikan, jika
dibandingkan dengan harga saat dilaksanakan
kajian data pertama tahun 2001, yaitu harga
kopi di tingkat petani hanya 65–75% dari harga
terminal New York. Perbedaan harga kopi tersebut
akibat adanya perbedaan kualitas dan rantai
pemasaran yang lebih efisien. Pada tahun 2012
harga kopi Arabika Kintamani lebih rendah
dibandingkan dengan harga pada tahun 2011
yang hanya berkisar antara Rp30.000,-  –
Rp65.000,- /kg.

Perbedaan harga yang diterima oleh petani
tersebut menggambarkan bahwa masih ada
petani yang belum menikmati harga secara
maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi
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hal tersebut adalah petani memiliki keterbatasan
terhadap akses informasi dan teknologi, serta
kurangnya kegiatan penyuluhan sehingga mutu
kopi yang dihasilkan rendah. Selain itu, petani
yang memasarkan kopi secara individu kepada
pengumpul cenderung mendapatkan harga yang
rendah karena rantai pemasaran yang lebih
panjang. Pada umumnya petani yang menjual
kopi secara individual, dilakukan melalui
pedagang pengumpul di sekitar Kintamani
sedangkan penjualan secara berkelompok melalui
Subak Abian yang terlebih diahulu dilakukan
pengolahan oleh kelompok lalu dilakukan
pemasaran secara langsung kepada eksportir.
Dalam perkembangannya beberapa Subak Abian
sudah mampu menjalin kerjasama langsung
dengan importir kopi di luar negeri, seperti
Australia dan beberapa café di kota besar di
Indonesia. Penerapan sistem pemasaran ini dapat
memperpendek rantai pemasaran kopi di Kintamani
sehingga harga jual biji kopi lebih tinggi. Subak
Abian juga menerapkan fungsi kontrol terhadap
mutu kopi yang dihasilkan oleh petani di Kintamani
dalam rangka menjaga kepercayaan pasar yang
telah terjalin, terutama dengan importir kopi.

Dalam rangka membantu pemasaran
kopi Arabika Kintamani, maka sejak tahun 2011
Bank Indonesia (BI) Cabang Denpasar menjalin
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Bangli dan Dinas Perkebunan Provinsi Bali
dengan memberikan bantuan teknis kepada
Koperasi MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis) Kopi Arabika Kintamani Bali. Upaya
tersebut mampu memberdayakan koperasi dan
perluasan jaringan pasar. Dalam pelaksanaan
kerjasama tersebut Puslitkoka diminta perannya
dalam membantu tenaga ahli.

Penutup
Pengembangan kopi untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani perlu
peran serta seluruh pemangku kepentingan
(stake holders), terutama petani, petugas
penyuluh lapangan, pemerintah, lembaga
penelitian, perbankan, dan eksportir. Melalui
penerapan Model Kemitraan Bermediasi
(MOTRAMED) yang didesain oleh Puslitkoka
terbukti mampu meningkatkan harga jual kopi
Arabika Kintamani sebab petani dapat menghasil-
kan mutu kopi yang berkualitas tinggi sesuai
tuntutan pasar. Perluasan pengembangan
MOTRAMED perlu ditingkatkan guna meningkat-
kan pendapatan dan kesejahteraan petani yang
lebih luas lagi.

Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih dan

penghargaan kepada Dr. Surip Mawardi sebagai
inventor MOTRAMED atas saran perbaikan dalam
penulisan naskah ini.
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Pembentukan Balai Penelitian Kopi dan
Balai Penelitian Kakao Pusat Penelitian Kopi

dan Kakao Indonesia

Setelah berusia 103 tahun, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia akhirnya membentuk
dua unit kerja riset, yaitu Balai Penelitian Kopi dan Balai Penelitian Kakao guna mewujudkan
visinya menjadi lembaga penelitian dan pengembangan kopi dan kakao yang terkemuka
di dunia. Upaya ini dilakukan sebagai perwujudan perannya sebagai Pusat Unggul Iptek

kakao dan Pusat Unggulan Iptek Kopi yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi
untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan kopi dan kakao secara nasional.
Melalui SK Direksi PT. Riset Perkebunan Nusantara (PT. RPN) No. 89/Kpts/RPN/2013 tanggal
22 November 2013 telah ditetapkan Dr. Pujiyanto, M.Sc. sebagai Kepala Balai Penelitian Kopi dan
Dr. Misnawi, M.Sc. sebagai Kepala Balai Penelitian Kakao. Terbentuknya Balai Penelitian Kopi dan
Balai Penelitian Kakao mendapat respon positif dari berbagai pihak yang berharap Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao Indonesia semakin meningkatkan prestasi dan karyanya untuk disumbangsihkan
bagi bangsa dan negara.

 



Materi :
1. Bahan tanam dan persyaratan tumbuh tanaman kakao
2. Teknik perbanyakan dan pembibitan kakao
3. Persiapan lahan dan penanaman kakao
4. Konservasi lahan dan pemupukan kakao
5. Pengelolaan tanaman penaung dan pangkasan kakao
6. Diversifikasi tanaman kakao dengan tanaman produktif
7. Pengelolaan OPT kakao
8. Panen dan pasca panen kakao

Pemateri :
Bidang Tanah dan Pemupukan (Dr. Ir. Pujiyanto, M.Sc)
Bidang Pemuliaan Tanaman (Dr. Agung Wahyu Susilo, SP.,MP)
Bidang Bioteknologi (Rina Arimarsetiowati, SP)
Bidang Agronomi (Dr. Ir. A. Adi Prawoto, SU)
Bidang Perlindungan Tanaman (Ir. Endang Sulistyowati, MP)
Bidang Teknologi Pengolahan, Rekayasa Alat dan Mesin (Dr. Sukrisno Widyotomo, STP.,M.Si) 
Bidang Sosial Ekonomi (Diany Faila Sophia Hartatri, SP)

 Pelatihan Budidaya dan
Pengolahan Kakao

 D alam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampi lan 
petani, pekebun, ataupun tenaga penyuluh lapangan tentang budidaya 
dan pengolahan kakao,  Pusat  Penel i t ian Kopi  dan Kakao Indonesia 
menyelenggarakan program Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Kakao. 

CONTACT PERSON
Ir. Purmiati Astuti Ningsih HP. 08124953354

Telp. (0331) 757130-757132 Email : iccri@iccri.net
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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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