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Strategi Mitigasi Perkebunan Kopi
Menghadapi Perubahan Iklim

 F Yuliasmara1)

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

Perubahan iklim yang mengarah kepada pemanasan global telah
menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang termasuk sektor pertanian
dan perkebunan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat
0,74 ± 0,18OC (1,33 ± 0,32OF) selama seratus tahun terakhir. Global warming
mempengaruhi pola presipitasi, evaporasi, water run-off, kelembaban tanah
dan variasi iklim yang sangat fluktuatif yang secara keseluruhan mengancam
keberhasilan produksi pangan. Menurut Department for International Development
(DFID) dan World Bank tahun 2007 melaporkan rata-rata kenaikan suhu per
tahun sebesar 0,3 derajat celsius dengan kenaikan suhu yang luar biasa terjadi
pada tahun 1998 yang mencapai 1OC. Dampak perubahan iklim yang terjadi
di Indonesia yaitu diprediksi akan mengalami lebih banyak hujan dengan
perubahan 2-3 persen per tahun dengan jumlah hari hujan akan semakin sedikit
sehingga memicu risiko banjir sekaligus kekeringan dan penurunan kesuburan
tanah1).

ampak perubahan iklim terhadap
perkebunan kopi telah banyak
diketahui secara luas, antara
lain gagalnya pembungaan

kopi, meningkatnya intensitas cekaman air akibat
kekeringan, banjir dan tanah longsor akibat hujan
dengan intensitas tinggi dengan jumlah hari hujan
yang semakin pendek, eksplosi hama, dan
meningkatnya intensitas serangan penyakit. Dalam
beberapa dasawarsa ini, terjadi peningkatan
suhu udara yang berpengaruh langsung terhadap
laju evapotranspirasi, ketahanan tanaman
terhadap lingkungan, dan berdampak pada
penurunan produksi dan mutu hasil. Tingkat
kekeringan pada musim kemarau akibat El Nino
juga cenderung makin parah dan makin sering

terjadi sehingga intensitas cekaman air yang
dialami tanaman pada periode musim kering
semakin parah. Akibatnya adalah terjadi
peningkatan kematian tanaman dan anjloknya
produksi pada tahun berjalan maupun beberapa
tahun sesudahnya.

Adapun upaya mengatasi dampak perubahan
iklim pada perkebunan kopi adalah sebagai
berikut:

1. Pola tanam kopi dengan penaung
(Agroforestri)

Pada perkebunan kopi upaya untuk mengurangi
dampak pemanasan global telah mulai dilakukan
sejak awal tahun 2000-an. Pola tanam kopi
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dengan penaung merupakan salah satu hal yang
dapat diterapkan sebagai langkah antisipasi
terhadap pemanasan global. Sistem pertanaman
kopi dengan konsep agroforestri merupakan
konsep yang telah lama diterapkan di perkebunan
kopi. Selain lokasi tumbuh yang berupa pegunungan,
Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki
musim kemarau dan musim kering yang tegas.
Dari sisi fisiologis, tanaman kopi merupakan
tanaman tipe C3 dengan beberapa ciri khas.
Pertama, tidak membutuhkan cahaya matahari
dalam intensitas tinggi, hanya sekitar 40%–70%
penyinaran2), namun menginginkan cahaya
matahari yang teratur. Penyinaran yang tidak
teratur mengakibatkan pertumbuhan tanaman
dan pola pembungaan menjadi tidak teratur pula
serta tanaman terlalu cepat berbuah, tetapi
produksinya sedikit dan cepat menurun. Kedua,
efisiensi fotosintesis rendah, karena terjadi
fotorespirasi. Efisiensi fotosintesis tanaman kopi
yang rendah menjadikan laju pertumbuhan
tanaman kopi menjadi tidak optimal3).

Ada beberapa keuntungan ekologis dan
lingkungan dari penerapan sistem agroforestri
yaitu mengurangi erosi tanah, meningkatkan
cadangan karbon, menjaga kesuburan tanah, dan
menjaga keanekaragaman hayati. Kopi merupakan
tanaman berakar tunggang dengan panjang akar
mencapai kedalaman 150 cm. Panjang total akar
tanaman kopi dapat mencapai 20–25 km dan
permukaan serapan berkisar antara 400–500 m2.
Akar lateral dapat mencapai panjang 2 m dari
pohon. Sekitar 80–90% akar serabut terdapat
pada kedalaman tanah 0–20 cm dan pada jarak
60–90 cm dari pohon. Dengan akar tunggang
yang dalam dan akar serabut yang rapat di lapisan
tanah permukaan, maka tanaman kopi berperan
positif terhadap tata air dan mampu mempertahankan
struktur lapisan tanah serta memperkokoh
struktur lapisan tanah. Menurut Hairiah, tanaman
kopi robusta tanpa pemangkasan memiliki Indeks
Cengkeram Akar sangat tinggi yaitu 7,71 dan kopi
yang dipangkas memiliki Indeks Cengkeram Akar
2,50. Keberadaan tanaman kopi pada sistem
agroforestri juga memiliki potensi untuk menambah
serapan karbon berkisar antara 10 Mg ha-1(4),
sedangkan pada kopi rakyat umur 8–9 tahun
sebesar 9,79–12,68 Mg ha-1, di Kebun Kaliwining
pada umur 8-10 tahun sebesar 7,47–12,53 Mg
ha-1, di Kebun Sumberasin pada umur tanaman

8–12 tahun sebesar 9,21–15,82 Mg ha-1 dan di
Kebun Andungsari pada umur 10 tahun sebesar
19,24 Mg ha-1(5). Di sisi lain, adanya vegetasi yang
memadai akan memperbaiki kesuburan tanah
karena peningkatan kandungan bahan organik
melalui guguran daun dan ranting yang juga
memicu perkembangan mikroorganisme tanah
yang lebih baik.

Selain keuntungan ekologis dan lingkungan,
sistem agroforestri memiliki banyak keuntungan,
baik aspek ekonomi dan mutu produk yang
dihasilkan. Keuntungan ekonomi yang diperoleh
yaitu membutuhkan lebih sedikit input dan tenaga
kerja, serta memperoleh tambahan pendapatan
dari pohon penaung. Sistem agroforestri kopi akan
menurunkan kebutuhan berbagai input kimiawi
yang digunakan pada budidaya kopi secara
monokultur. Aplikasi pupuk kimia (anorganik)
merupakan input terbesar pada budidaya kopi6).
Sistem agroforestri kopi dengan tanaman kayu-
kayuan akan meningkatkan keuntungan ekonomi
bagi petani karena hasil kayu dapat digunakan
sebagai sumber pendapatan dan ranting kayu
dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Diversifikasi
pendapatan yang diperoleh dari berbagai
tanaman pada suatu lahan dapat menurunkan
resiko ekonomi yang lebih rendah dibandingkan
pada sistem budidaya kopi monokultur. Keuntungan
lainnya dengan penerapan sistem agroforestri
pada budidaya kopi adalah meningkatnya mutu
produk kopi yang dihasilkan, terutama citarasa
kopi. Penaungan tanaman kopi dalam sistem
agroforestri menyebabkan proses pemasakan
buah lebih optimal. Sebaliknya, di lokasi
penanaman tanpa naungan umumnya buah kopi
cepat masak karena tercekam cahaya.

Tanaman penaung yang paling ideal
digunakan di perkebunan kopi adalah lamtoro.
Namun, penggunaan lamtoro sebagai penaung
tanaman kopi kurang memberikan keuntungan
dalam menambah penghasilan petani. Sehingga
pada prakteknya di lapangan, sering dijumpai
adanya modifikasi penaung dengan menggunakan
tanaman lain yang lebih menguntungkan secara
ekonomi. Terdapat 5 sistem pengelolaan kebun
kopi dengan sistem agroforestri yang diterapkan
di Indonesia, yaitu7): a) Sistem Agroforestri Kopi
Sederhana (Simple Shade), yaitu penanaman kopi
dengan satu jenis pohon penaung atau kombinasi
antara kopi dengan satu jenis pohon penaung;
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b) Sistem Agroforestri Kopi Multistrata, yaitu
penanaman kopi dengan tanaman penaung yang
beraneka ragam dengan pola tanam tidak teratur
sehingga membentuk suatu sistem agroforestri
kompleks; c) Sistem Agroforestri Kopi Multiple
Cropping (Tumpangsari), yaitu sistem penanaman
kopi dengan tanaman kayu dan komoditas lain
yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan semua
komoditas yang ada dalam sistem tersebut diambil
produksinya, baik berupa buah, umbi maupun
kayu; d) Box System Agroforestri, yaitu sistem
penanaman kopi dengan meng-gunakan tanaman
kayu industri sebagai batas petak kebun dengan
satuan 1/2 Ha atau 1 Ha. Dalam sistem ini, tanaman
kayu industri berfungsi sebagai penguat teras,
pemecah angin dan penambah penghasilan
petani; e) Kopi di bawah hutan yaitu penanaman

kopi di bawah hutan tanaman industri baik yang
dikelola pemerintah maupun swasta. Dalam sistem
ini, tanaman kayu industri yang menjadi komoditas
primer di lokasi tersebut, sedangkan tanaman
kopi hanya merupakan sumber pendapatan
tambahan bagi pengelola hutan.

2. Penggunaan klon adaptif terhadap
perubahan iklim
Penggunaan bahan tanam kopi yang memiliki

daya adaptasi terhadap perubahan iklim juga
merupakan salah satu alternatif usaha untuk
mengurangi dampak pemanasan global yang
memicu kemarau panjang dan penurunan
kesuburan tanah.

 

 

Sistem agroforestri kopi sederhana (simple shade) (a), box sistem (b),
kopi-tanaman kayu industri (c) dan multistrata (d)

a b

c d
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2.1. Penggunaan bahan tanam toleran
kekeringan
Penggunaan tanaman kopi dengan batang

bawah klon dengan perakaran kuat telah terbukti
mampu meningkatkan ketahanan tanaman kopi
terhadap pengaruh kekeringan dan penurunan
kesuburan tanah. Sehingga dalam program  jangka
panjang, penggunaan bahan tanam toleran
cekaman air perlu diterapkan secara bertahap
sesuai dengan program peremajaan tanaman.
Penggunaan bahan tanam toleran akan
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk
mitigasi dampak cekaman air. Klon-klon kopi,
seperti BP 409, BP 42 dan BP 234 merupakan
bahan tanam unggul yang toleran terhadap
kekeringan dibandingkan klon BP 358 dan BP 288.
Pada tanaman kopi, bibit semaian asal klon KW
165 dan KW 163 menunjukkan toleransi cekaman
air yang paling tinggi dibandingkan bibit semain
klon lainnya. Pertumbuhan bibit kopi tetap normal
jika kadar air tanah pada kisaran 75-100% dari
air tersedia. Jika air tanah  50% dari air tersedia,
pertumbuhan turun 20% dan jika kadar air tanah
turun sampai 25% air tersedia,  pertumbuhan akan
turun 50%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kopi Robusta klon BP 308 memiliki perakaran yang
jauh lebih lebat dibandingkan dengan klon lain(8).
Dengan perakaran yang banyak, klon BP 308
tahan terhadap cekaman kekeringan.

2.2. Penggunaan klon kopi toleran
hama dan penyakit

Peningkatan aktivitas organisme pengganggu
tanaman (OPT) juga merupakan salah satu
dampak perubahan iklim yang mengarah pada
pemanasan global. Nematoda merupakan salah
satu hama yang banyak menimbulkan kerugian
pada tanaman kopi, di samping itupenyakit karat
daun pada kopi Arabika yang disebabkan oleh
jamur Hemilia vastatrik intensitasnya meningkat
akibat pemanasan global.
a) Nematoda (Pratylenchus coffeae, P. coffeae);

nematoda merupakan permasalahan utama
pada budidaya kopi. Aktivitas nematoda
disinyalir mengalami peningkatan seiring
dengan peningkatan suhu akibat pemanasan
global. Cara yang paling efisien untuk
mengendalikan nematoda parasit kopi adalah
dengan penanaman klon kopi yang tahan atau

Perakaran kopi Robusta BP 308 dengan BP 42



5 <<
28 | 3 | Oktober 2016

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

toleran serangan nematoda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis kopi Ekselsa (Coffea
excelsa) klon Bgn 121.09 memiliki ketahanan
yang tinggi terhadap serangan P. coffeae.
Penelitian menunjukkan bahwa klon BP 961
ternyata juga tahan terhadap serangan
P. coffeae9). Analisis mekanisme ketahanan
menunjukkan bahwa jenis kopi Robusta yang
tahan tersebut (BP-961) ternyata akarnya
memiliki kandungan polifenol yang cukup tinggi
dibandingkan kopi Robusta yang rentan10).
Klon-klon kopi yang tahan tersebut dapat
digunakan untuk mengatasi masalah nematoda
parasit sebagai batang bawah. Namun
pengujian lebih lanjut diperoleh klon kopi
Robusta yang lebih tahan, yaitu klon BP 308
yang memiliki ketahanan lebih tinggi, memiliki
jumlah akar yang lebih banyak dibandingkan
klon lain sehingga juga menunjukkan
ketahanan terhadap kekeringan. Pada saat ini
klon BP 308 menjadi klon anjuran nasional
untuk digunakan sebagai batang bawah tahan
nematoda dan tahan kering karena sifat
ketahanannya tersebut8).

b) Karat daun; kenaikan suhu tahunan sebesar
rata-rata 0,3OC sangat berpengaruh terhadap
budidaya kopi Arabika di Indonesia yang
merupakan negara beriklim tropis. Kopi
Arabika di Indonesia akan optimal jika

dibudidayakan di dataran tinggi dengan
ketinggian lebih dari 1000 m dpl. yang beriklim
sejuk. Budidaya kopi Arabika pada ketinggian
kurang dari 1000 m dpl. yang bersuhu lebih
tinggi memerlukan input serta perlakuan
khusus sebab serangan penyakit karat daun
akan meningkat seiring dengan peningkatan
suhu lingkungan dan curah hujan dengan
potensi kerugian mencapai 40% di Peru11).
Penggunaan jenis kopi tahan/toleran karat
daun menjadi metode yang paling efisien untuk
diaplikasikan. Beberapa klon/varietas kopi yang
toleran terhadap karat daun, yaitu:
1. S 795, merupakan hasil seleksi alami

antara C. arabica dan C. liberika yang
disilangkan kembali dengan C. arabika.
Keunggulan varietas S 795 yaitu relatif 
tahan terhadap serangan penyakit karat
daun dan memiliki hasil panen yang cukup
tinggi dengan kualitas sangat baik. Varietas
ini merupakan salah satu varietas primadona
di India dan Indonesia.

2. Andungsari 2K, habitus: semi katai, tajuk
rimbun dan kompak, cabang primer tumbuh
terkulai lentur teratur, ruas pendek, panjang
antar ruas batang 3–5 cm, ruas cabang 3–
4 cm. Biji berbentuk bulat memanjang,
ukuran biji cukup besar, berat 100 butir bji
kopi pasar 18-19 g, nisbah biji-buah 18.9%.

 

Serangan nematoda pada kopi klon rentan (a) dan
Pertanaman kopi Arabika dengan batang bawah tahan nematoda (b)
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Ketahanan terhadap karat daun agak tahan
- agak rentan. Potensi produksi 2,35 ton/ha.

3.  Komasti, habitus: katai dan tajuk kompak.
Buah masak serempak, bentuk buah oval
membulat dengan diskus kecil, dompolan
buah tidak terlalu rapat, ukuran buah
seragam, berat 100 buah masak merah
dengan berat rata-rata 230 gram. Biji
berbentuk membulat, rata-rata berukuran
besar, berat 100 butir biji 18,4 g; nisbah
biji-buah 18%. Ketahanan tahan penyakit
karat daun agak tahan.

3. Aplikasi teknologi konservasi lengas
tanah

Penerapan teknologi konservasi lengas tanah
pada perkebunan kopi menggunakan beberapa
teknik yaitu mulsa, gondang-gandung, dan
biopori.

Penerapan teknologi konservasi legas tanah

3.1. Aplikasi mulsa organik

Mulsa organik berasal dari bahan-bahan
alami yang mudah terurai seperti sisa-sisa
tanaman seperti kulit kopi, seresah hasil
pangkasan kopi, maupun kotoran ternak. Mulsa
tanaman yang berasal dari tanaman penaung
maupun kopi yang dipangkas sebaiknya tetap
dipertahankan di dalam kebun kopi. Hal ini
mengingat bagian tanaman tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai mulsa untuk mengurangi
evaporasi dan erosi, sekaligus apabila sudah
mengalami dekomposisi dapat melepas unsur
hara yang dikandungnya ke tanah di sekitar
perakaran kopi12). Penelitian   menunjukkan bahwa
unsur hara N, K, Ca, dan Mg yang terkandung
dalam daun tanaman kopi berumur 10 tahun yang

gugur maupun dalam bagian tanaman yang
dipangkas jauh lebih tinggi daripada unsur hara
yang diserap oleh buah kopi13). Mulsa organik
diaplikasikan di sekeliling tanaman kopi dengan
diameter sesuai lebar tajuk tanaman. Keuntungan
mulsa organik adalah mampu menjaga lengas
tanah di sekitar perakaran, menambah kandungan
bahan organik sehingga memperbaiki struktur dan
tekstur tanah, menekan pertumbuhan gulma, lebih
ekonomis, dan mudah diperoleh.

3.2. Rorak (Gondang-gandung)

Rorak atau gondang-gandung adalah lubang
berukuran panjang sekitar 1 m, lebar sekitar 0,3 m
dan dalam sekitar 0,3 m yang dibuat di dekat
pohon kopi. Rorak berfungsi sebagai tempat
penampung air hujan serta larutan tanah dan
sekaligus unsur hara yang dibawanya agar dapat
meresap di sekitar perakaran kopi; penampung
bahan organik yang ada di sekitar tanaman kopi;
serta merangsang pembentukan akar serabut
pada tanaman kopi sehingga penyerapan
tanaman lebih optimal. Pada tanah miring, rorak
dibuat di antara larikan tanaman kopi sejajar
kontur.

3.3. Biopori

Biopori merupakan lubang resapan vertikal
yang berfungsi untuk meningkatkan laju resapan
air hujan. Lubang biopori dibuat dengan diameter
10 cm dan kedalaman 1 meter, kemudian diisi
dengan material organik sehingga dapat
menyerap dan menyimpan air. Kedalaman 1 meter
menyebabkan biopori dapat berfungsi sebagai
sumbu untuk menaikkan air tanah ke permukaan
sehingga dapat diserap tanaman. Pengaruh positif
biopori adalah menambah hara tanah, menyimpan
air, memberi nafas pada perakaran, dan menjadi
habitat hewan dan jasad renik.

Penutup
Perubahan iklim yang salah satunya

menyebabkan terjadinya pemanasan global telah
menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi
oleh para petani dan pekebun, termasuk kopi.
Berbagai teknologi untuk mengurangi dampak
pemanasan global telah banyak ditemukan, dan
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diintroduksikan. Namun demikian, kurangnya
akses petani terhadap teknologi dan informasi
menyebabkan masih minimnya pengaplikasian
teknologi-teknologi tersebut, terutama di tingkat
petani skala rumah tangga. Oleh karena itu,
diperlukan upaya yang lebih intensif dalam
mengatasi dampak perubahan iklim pada
perkebunan kopi, yaitu dengan penerapan sistem
budidaya agroforestri, penggunaan klon/varietas
adaptif terhadap perubahan iklim, dan aplikasi
teknologi konservasi lengas tanah. Diharapkan
dengan penerapan teknologi tersebut ditingkat
petani akan dapat meningkatkan ketahanan
perkebunan kopi terhadap perubahan iklim,
meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan
usaha tani kopi di Indonesia.
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639 p.
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I

Menimbang Indeks Luas Daun Sebagai
Variabel Penting Pertumbuhan

Tanaman Kakao

Fakhrusy Zakariyya1)

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

Daun merupakan salah satu organ vegetatif yang sangat penting bagi
tanaman kakao sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, transpirasi
tanaman, pertukaran udara, dan sebagai tempat regenerasi organ tanaman
kakao. Oleh karena itu, jumlah daun pada tanaman kakao yang optimum
akan memberikan distribusi penerimaan cahaya yang merata. Distribusi
penerimaan cahaya dapat diobservasi melalui pengamatan indeks luas
daun (ILD). Pemanfaatan ILD dalam menentukan sistem pengelolaan
kebun berupa pangkasan masih jarang diketahui oleh pekebun kakao.
Nilai ILD yang optimum akan menghasilkan efisiensi penggunaan sumber
daya pada tanaman. Sebaliknya, apabila terlalu rendah akan menyebabkan
pertumbuhan kakao terhambat dan apabila terlalu tinggi menyebabkan
penurunan produksi. Pengetahuan mengenai ILD sebagai indikator penentu
pertumbuhan tanaman kakao dapat digunakan sebagai panduan
pengelolaan kebun kakao baik pada fase vegetatif hingga tanaman
berproduksi.

tanah yang tertutupi oleh tajuk tanaman. Dalam
analisis pertumbuhan tanaman, parameter ini

sangat penting untuk mengetahui intensitas
radiasi yang diintersepsi oleh daun sehingga
dapat diduga nilai biomassanya. Zuidema et al.
(2005) menggunakan peubah ILD untuk menghitung
biomassa potensial dan evapotranspirasi maksimum
dari suatu tanaman.

ndeks luas daun (ILD) didefiniskan
sebagai nilai perbandingan antara
total luas permukaan daun (tajuk/
kanopi) dengan total luas bidang
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Pemanfaatan Indeks Luas Daun
(ILD) pada Tanaman Kakao

Secara fisiologis dan morfologis, tanaman
kakao dapat dilihat pertumbuhannya melalui nilai
ILD karena nilai ILD dapat digunakan sebagai
indikator kerapatan kanopi, biomassa, dan
penentu besar evapotranspirasi tanaman. Di
samping itu, dalam perkembangannya nilai ILD
juga dapat digunakan untuk pendugaan kesehatan
tanaman dan produktivitas optimum tanaman.

ILD berkaitan erat terhadap bentuk dan sebaran
daun pada kanopi kakao. Pada perkembangan
awal, pertumbuhan dan lebar kanopi daun akan
terus bertambah seiring dengan pertumbuhan
tanaman. Begitu pula dengan luas daun pada tajuk
dan luas tanah yang terlindungi juga akan
meningkat. Dengan meningkatnya nilai ILD, maka
akan meningkatkan pula hasil bersih asimilasi
atau yang disebut dengan NAR (Net Assimilation
Rate).

Ilustrasi penghitungan Indeks Luas Daun (ILD)
(Sumber: http://biology.stackexchange.com/questions/38904/the-definition-of-leaf-area-index)
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NAR adalah kemampuan tanaman meng-
hasilkan bahan kering hasil asimilasi tiap satuan
luas daun tiap satuan waktu (g/dm2/minggu).
Seiring dengan meningkatnya NAR maka akan
meningkatkan pertumbuhan tanaman. Namun,
masih memungkinkan peningkatan yang tidak
proporsional yang disebabkan karena kecen-
derungan saling menaungi antara daun satu
dengan daun lainnya, atau yang disebut dengan
self-shading. Indeks luas daun menggambarkan
kerapatan daun, maka apabila kerapatan daun
tinggi akan memberikan pengaruh saling
menaungi1).

Nilai ILD memiliki nilai optimum, apabila
terlalu tinggi maka akan berpengaruh terhadap
kerapatan daun. Hal tersebut disebabkan karena
pembentukan kanopi yang semakin lebatdan
adanya efek saling menaungi, daun atas akan
menutupi daun dibawahnya, yang kemudian
mengurangi laju bersih asimilasi (NAR).
Pengurangan laju asimilasi bersih (NAR) akan
mengurangi kecepatan pertumbuhan tanaman
karena adanya persaingan dengan daun-daun
yang terlindung, namun daun terlindung tidak
efektif berfotosintesis. Dengan demikian, dalam
mencapai pertumbuhan yang optimum maka laju
asimilasi bersih juga harus optimum. Laju asimilasi
bersih optimum juga digambarkan dengan nilai
indeks luas daun yang optimum.

Indeks daun merupakan hasil bersih asimilasi
persatuan luas daun dan waktu. Walaupun luas
daun tidak konstan terhadap waktu, tetapi
mengalami fluktuasi nilai, akibat perubahan
morfologi tanaman kakao tersebut.Laju perubahan

nilai ILD ditentukan oleh kualitas metabolisme
dalam pertumbuhan tanaman. Dengan demikian,
ILD sering digunakan sebagai indikator dalam
pertumbuhan tanaman yaitu sebagai salah satu
peubah untuk mengetahui intensitas radikal
diintersepsi oleh daun sehingga dapat diduga nilai
biomassanya.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap nilai ILD adalah umur tanaman, kondisi
tanaman akibat cekaman, pengelolaan kebun
khususnya pemangkasan, serangan hama dan
penyakit, dan jenis klon. Seiring bertambahnya
umur tanaman, maka tanaman akan mengalami
penuaan dan menyebabkan kerontokan daun. Hal
ini biasa disebut dengan senesence. Begitu pula
tanaman kakao yang mengalami gugur daun
akibat cekaman kekeringan ataupun serangan
hama penyakit, misalnya VSD dan Helopeltis, akan
menentukan nilai ILD.

Tanaman dengan  nilai ILD yang optimum
dapat dipastikan cahaya matahari dapat diterima
merata oleh daun tanaman kakao. Salah satu
indikasi cepat bahwa nilai ILD optimum adalah
cahaya matahari dapat masuk melalui kanopi
tanaman. Cahaya yang masuk melalui kanopi
tanaman akan mempengaruhi pembentukan
bunga, kondisi optimal iklim mikro, dan ber-
pengaruh terhadap fisiologi tanaman lainnya.
Digambarkan dalam grafik di bawah ini, nilai
ILD pada awalnya meningkat dan mencapai
titik optimum, namun seiring dengan pertumbuhan
tanaman maka akan menyebabkan bernilai
maksimum. ILD pada tanaman yang bernilai
maksimum akan menyebabkan kecepatan

Kecepatan pertumbuhan (dW/dT)

 

ILD

Maksimum

Optimum Ceilling

Grafik hubungan kecepatan pertumbuhan dan nilai ILD (Sumber: Susanto, 1994)
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pertumbuhan tanaman menurun hingga menjadi
nol atau biasa disebut Ceilling Leaf Area Index.
Hal tersebut disebabkan karena adanya
persaingan diantara daun-daun yang saling
ternaungi serta masih mengalami respirasi,
sedangkan daun yang ternaungi tidak efektif
berfotosintesis.

Berdasarkan grafik diatas, nilai ILD optimum
akan meneruskan cahaya matahari dan
merangsang pertumbuhan dan perkembangan
buah. Kisaran nilai ILD yang optimal yaitu
sebanyak 95% dari semua permukaan daun yang
menangkap cahaya. Nilai ILD optimum pada
tanaman pohon berkisar antara 4–7, artinya jumlah
total luas daun yang menangkap cahaya 4–7 kali
lipat dengan luas naungan tajuk. Apabila garis
tengah kanopi tanaman kakao berkisar antara
2,5 m dan luas naungan tajuk berkisar antara
4,5–4,9 m2 serta luas daun spesifik rata-rata
0,026 m2, maka jumlah daun optimum yang berada

pada tanaman kakao adalah sebanyak 750–1325
daun/pohon. Tanaman kakao produktif memerlukan
indeks luas daun (ILD) pada kisaran 3,7–5,7,
yakni setara dengan produksi asimilat 3,5–5,0 mg/
dm2/hari atau 12,8–18,2 ton bahan kering/hektar/
tahun. Dengan asumsi jarak tanaman kakao 3 m x
3 m, radius tajuk 1,5 m, maka untuk mencapai
ILD 3,7 diperlukan tajuk seluas 3.320,50 dm2 atau
sekitar 1.258 helai daun sehat per tanaman2).

Untuk menciptakan kondisi tajuk dengan nilai
ILD optimal maka perlu dilakukan kegiatan
pemangkasan pada tanaman kakao. Kegiatan
pemangkasan pada prinsipnya merupakan usaha
yang dilakukan untuk mengatur keseimbangan
antara pertumbuhan vegetatif dengan generatif
untuk menjaga kestabilan produktivitas tanaman.
Sehingga dalam hal ini pengelolaan berupa
pemangkasan berperan dalam pembentukan
kanopi dan kemudian menentukan nilai ILD yang
optimal.

Bentuk kanopi hasil foto dengan menggunakan kamera Fish Eye:
sebelum pemangkasan (A) dan setelah pemangkasan (B)

A B
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Pada tanaman kakao, faktor lain yang
berperan terhadap nilai ILD adalah ketersediaan
air, kondisi keharaan tanaman, serangan hama
dan penyakit dan faktor-faktor lain yang meng-
akibatkan pertambahan luas kanopi maupun
penurunan luas kanopi yang disebabkan
kerontokan daun. Pada kakao, serangan VSD dan
serangan hama Helopeltis yang menyebabkan
tanaman menggugurkan daunnya serta kerusakan
pada pucuk tanaman sehingga luas kanopi akan
berubah dan mempengaruhi nilai ILD. Besarnya
intensitas sinar matahari dan kemampuan sinar
matahari menerobos ke lapisan tajuk yang lebih
dalam sehingga intensitas matahari yang diterima
permukaan daun dapat merata. Bentuk kanopi
yang baik adalah ketika daun bagian atas melebar
dan semakin vertikal ke bawah, hal tersebut dapat
mencegah adanya overlapping antar kanopi.
Apabila pengelolaan kakao tidak diperhatikan,
maka flush tanaman secara berkala akan tumbuh
rimbun sehingga menghalangi penetrasi cahaya
dan nilai ILD akan melampaui kisaran optimal.
Selain itu akan menyebabkan persaingan antar
organ vegetatif dan generatif dalam distribusi
asimilat serta akan menekan pembungaan dan
pembuahan tanaman. Dengan demikian, nilai ILD
yang optimal dapat didapatkan dengan pemangkasan
yang terencana dan teratur.

Pencapaian nilai ILD optimum dapat dicapai
dengan pemangkasan tanaman kakao secara
intensif dan reguler. Rekomendasi pemangkasan
yang tepat adalah saat tajuk tanaman terlalu
rimbun. Pangkasan ini dilakukan pada saat
setelah puncak panen atau disebut pangkas

produksi, pada bulan Oktober/November dan Mei/
Juni, atau memasuki musim hujan. Di sela-sela
pangkas produksi dilakukan pangkas pemeliharaan
dengan frekuensi 2–3 bulan.

Penutup
Indeks luas daun merupakan salah satu

peubah yang berperan dalam fotosintesis dan
menentukan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kakao. Nilai ILD haruslah bernilai optimal,
sehingga setiap daun yang terdapat pada pohon
kakao dapat efektif berfotosintesis dan tidak
menjadi persaingan antar daun yang saling
menutupi satu sama lain. Untuk menjaga nilai ILD
yang tetap optimum perlu dilakukan pemangkasan
secara berkala.

Sumber Pustaka

1)Pensa, M. & A. Sellin (2002). Needle longevity of Scots
pine in relation to foliar nitrogen content, specific
leaf area, and shoot growth in different forest types.
Canadian Journal of Forest Research, 32, 1225–1231.

2)Santoso, T.I.; Sudarsianto & A.A. Prawoto (2013).
Alternatif Pengendalian Penyakit VSD (vascular-
streak dieback ) Melalui Penggantian Tajuk
Tanaman, Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia, 25, 5–9.

3)Santoso, F.X. (1994). Tanaman Kakao. Penerbit Kanisius,
Yogyakarta.

4)Zuidema, P.A.; P.A. Laffelaar; W. Gerritsma; L. Mommer
& N.P.R. Anten (2005). A physiological production
model for cocoa (Theobroma cacao ): model
presentation, validation and application.Agricultural
system, 84, 195–225.
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Mengenal Kondisi Lingkungan Kopi
Arabika di Dataran Tinggi Manggarai,

Nusa Tenggara Timur

Niken Puspita Sari1) dan Djoko Sumarno1)

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

Secara geografis, kawasan dataran tinggi Mangggarai terletak di Pulau
Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan dataran tinggi Manggarai
tersebut berada di bagian Barat pulau Flores dengan pengaruh angin darat
yang sangat kuat. Deretan gunung berapi dan tanah subur menjadi ciri khas
tanah di pulau Flores sebab secara geologi pulau Flores merupakan pulau
muda dengan banyak gunung berapi sehingga tanah subur hampir tersebar
merata hingga dataran tinggi. Selama ini dataran tinggi Manggarai dikenal
sebagai sentra penghasil kopi Arabika di Indonesia bagian Timur. Dalam
melakukan pengelolaan lahan, petani kopi Arabika di dataran tinggi Manggarai
sangat memperhatikan lingkungan, tercermin oleh kondisi lingkungan yang
tetap lestari dengan tingkat kesuburan tanah dan kandungan bahan organik
yang tetap terjaga. Kearifan lokal yang terus dijaga adalah mempertahankan
kesuburan tanah dengan membatasi penggunaan pupuk kimia, penggunaan
seresah sebagai penutup tanah, pemanfaatan sumber bahan organik dan
penggunaan pohon pelindung.

udara cukup kering. Akan tetapi, banyaknya
gunung yang berderetan di sepanjang pegunungan
Manggarai menyebabkan kawasan ini memiliki
iklim yang sejuk sampai dingin. Salah satu
vegetasi yang banyak ditemui yaitu tanaman kopi
Arabika.

Pertanaman kopi Arabika di dataran tinggi
Manggarai posisinya terletak di tengah pulau
Flores dengan posisi lintang 120O17.760’ BT

120O45.517 BT dan 08O33.127’ LS08O41.760’
LS dengan ketinggian 9001.500 m dpl. Curah
hujan 3.000 mm sampai dengan lebih dari 3.500
mm/tahun. Suhu harian relatif  rendah dan
kelembaban udara tinggi. Kondisi lingkungan
tersebut menguntungkan pertanaman kopi sebab
membantu proses pemasakan kopi yang lebih
intensif dan bercitarasa yang khas yaitu rasa asam
yang cukup tinggi sampi dengan tinggi, beraroma
herbal, floral, dan spicy dan memiliki rasa manis
yang tinggi. Citarasa kopi Arabika di dataran tinggi
Manggarai tidak terlepas dari pengaruh lingkungan
di sekitarnya.

ondisi alam pegunungan
dataran tinggi Manggarai
dipengaruhi oleh angin kering
dari Benua Australia sehinggaK
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Topografi
Topografi di kawasan Manggarai berbeda-

beda karena adanya pengaruh dari deretan
gunung yang diantaranya masih aktif diantaranya
gunung apu Namparnos di Mandosawu. Dampak
adanya letusan gunung menyebabkan kesuburan
tanah di dataran tinggi Manggarai lebih tinggi
sehingga sesuai untuk pertanaman kopi Arabika.
Topografi dataran tinggi Manggarai yaitu datar,
berombak hingga bergunung. Topografi pegunungan
38,36% dan dataran rendah 6,23%.

Kondisi Iklim Dataran Tinggi
Manggarai

Iklim Indonesia bagian Timur memiliki karakter
kondisi iklim yang bercurah hujan sedikit dengan
musim kemarau yang panjang. Kelembaban

udara di dataran tinggi Manggarai relative tinggi,
yaitu 85%, suhu udara terendah berkisar 12OC
di malam hari dan suhu tertinggi 28OC di siang
hari, sedangkan suhu rata-rata harian 20OC.
Dampak dari iklim tersebut menyebabkan
kekurangan air saat musim kemarau juga semakin
lama. Pertanaman kopi Arabika di dataran tinggi
Manggarai memerlukan air yang cukup untuk
pertumbuhannya. Masyarakat petani kopi Arabika
di dataran tinggi Manggarai memiliki kekhasan
dalam pengelolaan kebun kopi Arabika untuk
mengatasi kekurangan air yaitu dengan
menggunakan pohon lokal sebagai pohon
penaung dengan sistem agroforestri. Sistem unik
ini sudah menjadi ciri khas dan budaya setempat,
sehingga pertanaman kopi Arabika mampu
bertahan sebab saat kemarau panjang sistem
agroforestri ini mengurangi fluktuasi suhu dan
kelembaban serta meningkatkan ketersediaan air.

Peta kawasan pengembangan kopi Arabika di dataran tinggi Manggarai
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Sifat-sifat Tanah di Dataran
Tinggi Manggarai

Jenis tanah di wilayah Manggarai terdiri dari
jenis tanah Aluvial, Mediteran, Litosol, dan Latosol.
Kesuburan tanah lokasi penghasil kopi Arabika
Flores Manggarai memiliki kesuburan tanah yang
baik. Kandungan bahan organik sebagian besar
tinggi sedangkan kandungan nitrogen sebagian
besar termasuk kategori sedang sampai dengan
tinggi. Kandungan kalium di perkebunan kopi
Arabika Flores Manggarai sebagian besar
termasuk sedang sampai tinggi, namun kandungan
pospor sebagian besar termasuk rendah sampai
sedang. Kandungan pospor yang rendah ini biasa
terjadi pada tanah-tanah andosol. Kandungan
pospor lebih terikat kedalam tanah akibatnya
pospor yang tersedia untuk tanaman menjadi
rendah. Kondisi pH tanah di perkebunan kopi
Arabika Manggarai termasuk agak masam.
Tekstur tanah di perkebunan kopi Arabika Flores
Manggarai sebagian besar memiliki tekstur
lempungan. Selain lempungan juga terdapat
tekstur lempung liat berdebu dan lempung berliat.

Petani kopi Arabika Flores Manggarai
memiliki kebiasaan unik dalam hal pengawetan
tanah yaitu penggunaan seresah yang berasal
dari tanaman-tanaman penaung kopi untuk
penutupan tanah dan  pemupukan organik. Oleh
karena itu, kandungan bahan organik pada tanah
di areal perkebunan kopi Arabika Flores Manggarai

masih sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa
masyarakat setempat sangat memperhatikan
lingkungan. Namun demikian, sebaiknya penggunaan
bahan organik dari sumber lain misal kompos dari
ternak tetap digunakan untuk meningkatkan
kandungan bahan organik tanah sehingga
tanaman mampu mengatasi keterbatasan
lingkungan dan tanah yang kering di dataran
tinggi Manggarai.

Penutup
Kondisi l ingkungan, tanah dan iklim di

Manggarai, NTT sesuai untuk pertanaman kopi
Arabika. Lingkungan yang khas dengan daerahnya
yang cukup kering namun subur menjadikan kopi
Arabika tumbuh dengan baik. Namun demikian,
daerah penghasil kopi Arabika ini masih
memerlukan upaya perbaikan lingkungan dan
tanah yang berkelanjutan untuk mengurangi
dampak kekeringan pada tanaman kopi Arabika.

Sumber Pustaka

Wibawa, A. (2008). Rekomendasi Pemupukan Kopi
Arabika Kabupaten Manggarai. Laporan Kegiatan.
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
Jember.

MPIG Kopi Arabika Flores Manggarai (2015). Buku
Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores
Manggarai. Manggarai.
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Pertanaman kopi Arabika di dataran tinggi Manggarai dengan beberapa jenis pohon penaung
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Analisis Sebaran Hujan Kabupaten
Jember Menggunakan Metode Thiessen

SIG (Sistem Informasi Geografis)

Ari Wahono1)

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

Air merupakan faktor yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik untuk
manusia, hewan maupun tumbuhan. Salah satu sumber air yang cukup potensial
adalah hujan. Hujan turun dengan pola tertentu, setiap daerah memiliki pola
masing-masing sesuai dengan kondisi agroklimatnya. Sebaran hujan di suatu
wilayah sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan
terkait dengan rencana pengembangan kawasan sesuai dengan fungsinya
(pemukiman, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain). Terkait dengan
pertanian, terutama komoditas perkebunan pola sebaran hujan tersebut sangat
penting guna mendukung kegiatan evaluasi kesesuaian lahan suatu tanaman,
seperti kopi dan kakao.

upaya tumbuh dengan baik, tanaman
kopi dan kakao biasanya menghendaki
curah hujan antara 1.500–4.000 mm/
tahun. Suatu wilayah yang mempunyai

sebaran curah hujan 1.500–2.500 mm/tahun dan
lama bulan kering 0–1 bulan/tahun sangat cocok
untuk pertumbuhan tanaman kakao. Sedangkan
tanaman kopi cenderung tumbuh baik pada curah
hujan 1.500–2.500 mm/tahun dan lama bulan
kering 2–3 bulan/tahun.

Tidak diketahuinya pola dan batas-batas
sebaran curah hujan di suatu wilayah akan
menjadi kendala dalam menentukan kebijakan,
khususnya penentuan kelas lahan untuk suatu
komoditas. Untuk itu, peta sebaran hujan yang
menyajikan informasi pola sebaran hujan dan
batas-batasnya dapat mendukung kegiatan
evaluasi kesesuaian lahan.

Pada era modern ini, pemanfaatan analisis
terkait dengan keruangan (spasial) termasuk
wilayah sebaran curah hujan dapat dilakukan
dengan metode pendekatan SIG (Sistem Informasi
Geografis), sebagai contohnya untuk mengetahui
batas-batas sebaran curah hujan di wilayah
Kabupaten Jember menggunakan pendekatan
SIG melalui metode Thiessen.

Data dan Wilayah
Data yang digunakan dalam kajian ini adalah

data aktual hasil pengukuran langsung di
lapangan menggunakan GPS yang memiliki
informasi koordinat sampel lokasi penangkar
curah hujan. Selain data geografis, data pendukung
curah hujan juga diambil dari penelitian sebelumnya,
yaitu “Rainfall-Types Based on Wet Dry Period
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Ratios Indonesia With Western New-Guinee” oleh
Schmidt & Ferguson. Peta administrasi Kabupaten
Jember diperlukan untuk menentukan batas wilayah
administratif tingkat kecamatan karena lokasi
penelitian meliputi seluruh wilayah administratif
Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Tahap pertama pembuatan peta sebaran
hujan adalah menentukan titik lokasi stasiun
penangkar curah hujan dengan pengukuran
menggunakan GPS (point). Data titik koordinat
yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan
perangkat lunak Arcgis 9.3 (shape file).
Selanjutnya, inputing data curah hujan pada
masing-masing titik stasiun penangkar curah hujan
berdasarkan kriteria pada buku “Rainfall-Types
Based on Wet Dry Period Ratios Indonesia With
Western New-Guinee” oleh Schmidt & Ferguson.
Analisis curah hujan menggunakan metode
thiessen dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
- Membuka ArcMap kemudian pilih add data,

memasukan data wilayah administrasi
Kabupaten Jember dan data curah hujan
(dalam format shape file).

- Pilih arctoolbox yang ada pada menu
geoprocessing di menu bar, kemudian pilih
analisys tools, lanjut pilih proximity lalu pilih
create poligon.

- Penyesuaian thiessen poligon hujan dengan
poligon wilayah Kabupaten Jember, beri nama
layer ‘Thiessen’.

Langkah berikutnya adalah konversi koordinat
dari geografis menjadi UTM (Universal Transvere
Mercator). Berdasarkan pembagain zona UTM
Indonesia, wilayah Jember termasuk dalam zona
UTM 49s. Selanjutnya, menghitung luas sebaran
curah hujan pada masing-masing wilayah
kecamatan di seluruh Kabupaten Jember. Tahap
terakhir pengaturan layout peta kemudian
diexport dalam format JPG atau BMP dan cetak
dengan sekala sesuai kebutuhan.

Curah Hujan di Kabupaten Jember
Tabel curah hujan di Kabupaten Jember

menjelaskan bahwa jumlah curah hujan pada
masing-masing stasiun pengamatan selama
20 tahun cukup bervariasi. Curah hujan rata-rata
di Kabupaten Jember adalah 2.091 mm/th dengan
nilai curah hujan terendah 1.311 mm/th dan
tertinggi 3.401 mm/th. Titik curah hujan terendah
terjadi di stasiun penangkar curah hujan Puger
sedangkan hujan maksimum terjadi di stasiun
penangkar curah hujan Ledokombo.

Metode thiessen menggunakan rata-rata
terbobot (weighted average) masing-masing
stasiun curah hujan yang ditentukan berdasarkan
poligon (menggambarkan garis-garis sumbu pada
garis-garis penghubung antara dua stasiun hujan
yang berdekatan). Hasil analisis menunjukkan
bahwa curah hujan dengan intensitas maksimum
terjadi di Kecamatan Sumbersari, yaitu sebesar
2.996 mm/th. Sedangkan, intensitas hujan minimum
terjadi di Kecamatan Kencong, yaitu sebesar
1.448 mm/th.

Sebaran curah hujan beserta batas-batasnya
disajikan secara detail pada hasil yang berupa
peta sebaran curah hujan yang telah disederhana-
kan (reclassify). Perbedaan curah hujan ditunjuk-
kan dengan perbedaan warna, warna merah
menunjukan curah hujan cenderung rendah,
warna kuning sedang dan warna hijau tinggi.

Gambar peta sebaran hujan di atas
menunjukkan bahwa pola hujan di Kabupaten
Jember cukup unik. Intensitas curah hujan rendah
(1.311–2.000 mm/th) terjadi di wilayah Jember
sebelah Barat Daya sampai sebelah Barat,
tepatnya di sekitar Kecamatan Puger, Gumukmas,
Kencong, Balung, Semboro, Wuluhan, Umbulsari,
Jombang, sebagian Ambulu, dan Rambipuji.
Wilayah yang memiliki curah hujan 1.311–2.000
mm/th tersebut sebesar 18,76% dari total luas
Kabupaten Jember. Sebagian besar wilayah
Jember memiliki curah hujan sedang (2.001–2.500
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Ajung 812749.075108 9097389.713690 2188 20
Bangsalsari 781199.270939 9090628.619890 2004 20
Curah Malang 784438.617887 9086900.548730 1795 18
Dam Klatakan 779881.585020 9096701.273820 2327 20
Glundengan 783386.225517 9079304.644850 1595 11
Gumelar Timur 783663.030264 9084592.658490 2346 19
Jember 801777.814356 9092883.370940 2996 20
Jenggawah 793692.788761 9084272.053750 2301 20
Karangduren 777137.326809 9082874.898140 1485 14
Kemuningsari 791009.904369 9080361.119810 2046 20
Kencong 762093.270396 9083067.199000 1342 20
Ledokombo 817864.549534 9097076.707400 3401 18
Lojejer 776617.492293 9072199.461090 1825 20
Paleran 774399.112802 9085658.621520 2043 20
Pondok Dalem (KB.7) 769691.815915 9096410.203070 2045 20
Pondok Waluh 763795.715655 9087582.559910 1554 20
Puger 773553.468486 9072119.367390 1311 20
Rambipuji 789120.971096 9089791.680250 2408 20
Rawatamtu 786693.056455 9087738.048260 2209 20
Sabrang DM.4 788490.963854 9071214.381600 2023 11
Semboro 771362.720820 9090203.316460 1624 15
Silo 816004.740583 9088400.633390 2223 20
Sukowono 814323.767502 9106444.130690 2554 17
Sumberjati 818136.975738 9092004.979740 2817 20
Tamansari 780370.802717 9078317.105860 1611 20
Tanggul 771668.625151 9095136.682290 2280 20
Watu Urip 767603.877435 9099388.316880 2319 19
Wringin Agung (KS.2) 766656.825726 9092245.890700 1883 14

Curah hujan di Kabupaten Jember

Nama stasiun CH

Sumber data: Schmidt & Ferguson  (1951).

Jumlah tahunCurah hujan
(mm/th)YX

mm/th), luas areal yang masuk dalam intensitas
curah hujan tersebut sebesar 59,02%. Curah
hujan sedang tersebar mulai dari sebelah
Tenggara dan Selatan sampai di sebelah Barat
Laut dan Utara, tepatnya di sekitar Kecamatan
Tempurejo, Ambulu, Jenggawah, Mumbulsari,
Ajung, Rambipuji, Kaliwates, Sukorambi, Panti,
Bangsalsari, Tanggul, Sumberbaru, Silo, Mayang,

Kalisat dan Ledokombo. Di wilayah Barat,
cenderung memiliki curah hujan yang tinggi
(2.501–3.401 mm/th), yaitu tersebar di sekitar
Kecamatan Silo, Ledokombo, Sumberjambe,
Sukowono, Jelbuk, Arjasa, Sukorambi, Patrang,
Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Mayang dan
Mumbulsari. Wilayah dengan curah hujan tinggi
tersebut mencakup 22,22% dari total luas areal.
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Peta sebaran curah hujan Kabupaten Jember (Graduated colors)
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Secara umum, Kabupaten Jember memiliki
curah hujan dengan intensitas sedang yang
tersebar di bagian tengah kabupaten. Wilayah
Barat sepanjang pesisir pantai yang berbatasan
dengan Kabupaten Lumajang cenderung memiliki
curah hujan rendah, sedangkan di bagian Timur
yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Bondowoso dan Banyuwangi cenderung memiliki
curah hujan yang tinggi.

Penutup
Analisis menggunakan metode thiessen

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di
Kabupaten Jember memiliki curah hujan sedang

(2.001–2.500 mm/th). Curah hujan maksimum
sebesar 2.996 mm/th terjadi di Kecamatan
Sumbersari dan curah hujan minimum sebesar
1.448 mm/th terjadi di Kecamatan Kencong.
Berdasarkan wilayahnya, curah hujan sedang
tersebar di  w ilayah tengah kabupaten.
Sedangkan di wilayah Barat sepanjang pesisir
pantai yang berbatasan dengan Kabupaten
Lumajang cenderung memiliki curah hujan
rendah. Sementara itu, di bagian timur yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten
Bondowoso dan Banyuwangi cenderung memiliki
curah hujan yang tinggi.

Peta sebaran curah hujan Kabupaten Jember (Graduated symbol)
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Trichoderma harzianum dan Trichoderma
koningii Sebagai Agensia Pengendali Hayati

Nematoda Parasit pada Tanaman Kopi

Dwi Suci Rahayu1)

1)PusatPenelitian Kopi danKakao Indonesia, Jl. PB.Sudirman 90 Jember 68118

Nematoda parasit Pratylenchus coffeae merupakan salah satu organisme
pengganggu tanaman (OPT) yang penting dan paling merusak pada tanaman
kopi di Indonesia. Sampai saat ini pengendalian nematoda tersebut masih
mengandalkan penggunaan pestisida (nematisida) yang efektivitasnya masih
rendah dan penggunaan klon tahan yang mengharuskan petani mengganti
tanaman kopi lama dengan tanaman kopi baru yang bersifat tahan. Oleh karena
itu, perlu alternatif teknologi yang lebih efektif dan efisien untuk pengendalian
nematoda parasit, terutama pada pertanaman kopi eksisting. Jamur Trichoderma
dapat dimanfaatkan sebagai agensia hayati untuk pengendalian nematoda
parasit yang efektif dan ramah lingkungan.

richoderma spp. merupakan jamur
antagonis  diantara beberapa
jamur patogen seperti Rhizoctonia,
Phytophthora, Fusarium, Armillaria,

Sclerotium, Claviceps, Rigidoporus, dan Botrytis.
Pada pertanaman kakao, Trichoderma spp.
digunakan untuk pengendalian penyakit jamur
akar putih atau penyakit jamur akar coklat.
Pada pengendalian penyakit jamur akar putih,
Trichoderma dapat digunakan sebagai tindakan
prefentif dan kuratif,  tetapi untuk penyakit
jamur akar coklat hanya untuk tindakan prefentif
saja. Selain itu, Trichoderma juga digunakan untuk
pengendalian penyakit busuk buah (P. palmivora)
dan penyakit  antraknose pada tanam an
kakao6).

Penggunaan agens hayati untuk mengendalikan
nematode parasit kopi belum banyak dipraktekkan.
Aplikasi cendawan mikoriza maupun Paecilomyces

dalam pengendalian P. coffeae masih terbatas
pada kondisi percobaan rumah kaca7). Sampai
saat ini penggunaan Trichoderma di pertanaman
kopi masih terbatas untuk mengendalikan penyakit
rebah batang (Rizoctoniasolani) dan penyakit
jamur akar. Berdasarkan hasil penelitian di
laboratorium, biakan Trichoderma harzianum
memiliki kemampuan untuk menekan penetasan
telur M incognita antara 15,42–47,47%4). Oleh
karena itu, Trichoderma mempunyai prospek yang
sangat bagus untuk dikembangkan sebagai
agens pengendali hayati nematoda parasit pada
tanaman kopi.

Sampai saat ini, Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia sudah mengembangkan dua
species Trichoderma yaitu T. harzianum dan
T. koningii baik dalam bentuk tepung maupun
dalam media padat sebagai agensia hayati
tanaman kopi dan kakao.

T
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Biologi T. Harzianum dan
T. Koningii

Hifa Trichoderma yang masih muda mempunyai
ukuran yang ramping, sedangkan yang tua lebih
besar. Konidior berbentuk seperti botol (fialid)
tunggal atau dalam kelompok, hialin; konidium 1
sel berbentuk bulat telur, berwarna hijau. Miselium
T. harzianum mempunyai hifa bersepta, bercabang
dan mempunyai dinding licin, tidak berwarna, di-
ameter 1,5 µm–12 µm. Pada ujung konidio forter
bentuk konidio spora berjumlah 1–5, berbentuk
pendek, dengan kedua ujungnya meruncing
dibandingkan dengan bagian tengah, berukuran
5–7 µm x 3–3,5 µm, di ujung konidio spora
terdapat konidia berbentuk bulat, berdinding rata
dengan warna hijau suram, hijau keputihan, hijau
terang atau agak kehijauan. Fialidnya tampak
langsing dan panjang terutama pada apeks dari
cabang dan berdinding halus. Konidium T. koningii
berdinding lembut, agak kasar, berbentuk silindris
pendek dengan bagian dasar terpotong, berukuran
3–4,8 µm x 1,9–2,8 µm. Fialida T. koningii sering
muncul secara tunggal dan mendatar, serta
keseluruhan system konidiofor berbentuk agak
memanjang dari piramid1&5)

Pengaruh T. Harzianum dan
T. Koningii Terhadap Populasi
Nematoda

Pengujian Trichoderma untuk pengendalian
nematoda pada bibit kopi dilakukan di rumah kaca
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Cara
aplikasi jamur Trichoderma dilakukan dengan cara
meremas-remas spora T. harzianum dan T. koningii
dengan kain sifon atau kain saring ke dalam air
sampai spora habis tersuspensi. Konsentrasi
T. harzianum dan T. koningii yang digunakan
untuk perlakuan yaitu T. harzianunm 0,5 g/100 mL;
T. harzianunm 1,0 g/100 mL; T.koningii 0,5 g/
100 mL dan T. koningii 1,0 g/100 mL. Sebagai
pembanding digunakan nematisida berbahan aktif
karbofuran dengan dosis 5,0 g/pot. Dari hasil
pengujian di rumah kaca, terlihat bahwa perlakuan
menggunakan jamur antagonis T. harzianum dan
T. koningii dalam bentuk tepung pada bibit kopi
mampu menekan populasi nematoda P. coffeae.
Namun,  pengaruh jamur T. harzianum terhadap
populasi P. coffeae lebih baik dibandingkan
T. koningii. Pada perlakuan T. harzianum 1.0 g/100 mL
menunjukkan rata-rata populasi nematoda P. coffeae
terendah yaitu 656,2 ekor. Populasi tersebut jauh

            

Trichoderma dalam bentuk tepung Trichoderma pada media PDA

Trichoderma pada media jagung
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lebih rendah dibandingkan populasi P. coffeae
pada perlakuan nematisida karbofuran 5,0 g/pot
dan kontrol yang mencapai 1376,6 ekor dan
1893,6 ekor.

Sebagai agens pengendali hayati, T. harzianum
dapat menghasilkan enzim kitinase yang dapat
berfungsi sebagai pengendali jamur dan serangga
hama lainnya. Jamur Trichoderma sebagai antagonis
pathogen tanaman mempunyai beberapa mekanisme
yaitu: kompetisi, melilit, penetrasi dan antibiosis.
Setiap jenis atau isolate Trichoderma dapat mempunyai
satu mekanisme atau beberapa mekanisme. Selain
oleh jenis atau isolate Trichoderma, antagonisme
di lapangan juga dipengaruhi oleh jenis patogen
atau kondisi lingkungan1). Selain itu, mekanisme
pengendalian juga melalui interaksi hifa langsung.
Setelah konodia diintroduksikan ke tanah, akan
tumbuh kecambah konidianya di sekitar perakaran
tanaman5).

Pertumbuhan bibit kopi setelah
aplikasi T. harzianum dan
T. koningii

Pertumbuhan bibit kopi yang diperlakukan
dengan T. harzianum dan T. koningii tidak jauh
berbeda dengan bibit kopi yang tidak diinokulasi

dengan nematoda. Hal ini sangat menarik,
ternyata disamping menekan populasi nematoda,
aplikasi T. harzianum dan T. koningii juga dapat
merangsang pertumbuhan bibit kopi. Pengaruh
jamur antagonis Trichoderma terhadap pertumbuhan
tanaman telah dilaporkan oleh banyak peneliti,
diantaranya aplikasi Trichoderma dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman bit merah sebesar 27%
dan kubis 29%3). Selain itu, T. harzianum juga
dapat meningkatkan pertumbuhan akar dan
batang bibit tanaman tomat setelah enam minggu
aplikasi2).

Penutup
Pengendalian hayati nematoda P. coffeae

dengan jamur antagonis Trichoderma merupakan
salah satu cara pengendalian yang potensial
untuk dikembangkan. Selain aman dan bersifat
permanen, penggunaan Trichoderma sebagai
agensia pengendali hayati juga praktis dan
ekonomis. Pada saat pengendalian hayati telah
berhasil, petani tidak perlu lagi biaya tambahan
khusus untuk pengendalian nematoda. Tindakan
yang harus dilakukan petani agar tidak melakukan
tindakan-tindakan yang dapat menekan/mematikan
perkembangan Trichoderma seperti penggunaan
herbisida di sekitar perakaran tanaman kopi.

Keterangan: TH = Trichoderma harzianum, TK = Trichoderma koningii,  kontrol   (-) = Bibit kopi
diberi nematoda P.coffeae, kontrol  (+) = Bibit kopi tanpa nematoda P. coffeae.

Populasi nematoda pada bibit kopi setelah aplikasi T. harzianum dan T. koningii
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Tinggi tanaman dan jumlah daun bibit kopi setelah aplikasi
T. harzianum dan T. koningii
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P

Geliat Kakao di Sulawesi Barat

Soetanto Abdoellah1)

1)PusatPenelitian Kopi danKakao Indonesia, Jl. PB.Sudirman 90 Jember 68118

Sulawesi Barat (Sulbar) adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan
yang merupakan provinsi ke-33 Indonesia dengan ibukota Mamuju. Luas wilayah
Sulawesi Barat 16.937,18 km2 dengan jumlah penduduk 1.070.475 jiwa dan
80% berprofesi sebagai petani tanaman pangan dan pekebun kakao. Komoditas
kakao di Provinsi Sulawesi Barat merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan
ekonomi sebesar 48%. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional
(GERNAS) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Sulbar pada tahun
2009 melalui kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan dengan nilai
anggaran ratusan miliar rupiah menemui hasilnya pada 2010. Pada tahun 2010
pertumbuhan ekonomi Sulbar menembus angka dua digit mencapai 11,91%
karena keberhasilan sektor pertanian meningkatkan mutu dan produksinya
khususnya pada tanaman kakao. Keberhasilan tersebut tetap mampu
dipertahankan sampai saat ini.

menceriterakan bagaimana gencarnya dia
mengusir sekawanan kera yang menyerang
kebun kakaonya. Kera-kera tersebut tidak hanya
mengambil buah kakao yang sudah masak untuk
dimakan daging buahnya, tetapi juga merusak
buah-buah yang masih muda dan bunga. Kera-
kera tersebut memanjat pohon kakao yang
sedang penuh dengan bunga dan buah muda.
Sekitar 30-an ekor kera masuk ke kebun karena
mencari air dan makanan saat habitat mereka di
hutan mengalami kekeringan akibat kemarau
panjang tahun 2015.

Pohon kakao yang berbuah lebat di Sulawesi Barat

etani kakao dari Desa Tubo
Sendana, Kecamatan Sendana,
Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat; Samsuddin,
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Semangat Samsuddin tersebut di atas
menunjukkan betapa bergairahnya petani kakao
di Sulbar saat ini dalam merawat kebunnya, setelah
mengalami kekeringan yang cukup parah di tahun
2015. Bulan Mei 2016 merupakan masa panen
raya di Sulbar, terlihat adanya hamparan biji kakao
yang dijemur di hampir semua halaman rumah
petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman),
Majene, dan Mamuju. Gairah petani tersebut juga
dipicu oleh menariknya harga jual biji kakao di
wilayah ini, yaitu antara Rp36.500–Rp 39.000/kg.

Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju
merupakan sentra perkebunan kakao di Provinsi
Sulbar. Hampir semua petani mempunyai kebun
kakao, dengan rata-rata kepemilikan 0,53 ha/
petani dan jumlah tanaman kakao 515 pohon.
Bagi petani di daerah ini, kakao merupakan
sumber pendapatan utama keluarga, diikuti oleh
sawah (padi dan palawija). Selain musim kemarau
panjang yang menjadi kendala produksi, hama

dan penyakit juga merupakan masalah bagi
petani, meskipun diakui oleh beberapa petani hal
tersebut saat ini tidak lagi menjadi beban biaya
yang utama. Hama penggerek buah kakao (PBK),
Helopeltis, dan penyakit busuk buah yang
menyerang kakao dikendalikan oleh petani
menggunakan insektisida dan fungisida, yang
harganya per kemasan (antara 250–500 mL)
sekitar Rp100.000–Rp 150.000.

Biaya operasional kebun yang paling tinggi
adalah upah tenaga kerja untuk perawatan
tanaman (memangkas, memupuk, menyemprot
hama-penyakit-gulma, dan panen) serta
pembelian pupuk. Upah perawatan kebun sekitar
Rp50.000–100.000/orang/hari, setiap hari
diperlukan tenaga antara 3–4 orang. Rahmat,
petani kakao dari Kecamatan Kalukku, Kabupaten
Mamuju, yang sudah sering mengikuti kursus/
pelatihan kakao, mengatakan bahwa standard
kebutuhan tenaga kerja perawatan kakao yang

Hamparan biji kakao yang sedang dijemur di Kabupaten Mamuju.
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dia peroleh dari mengikuti pelatihan sudah tidak
lagi relevan. Menurut standard, kebutuhan tenaga
kerja perawatan kakao rata-rata 3 jam/ha/hari,
namun menurut Rahmat, saat ini diperlukan waktu
6 jam/ha/hari untuk dapat menyelesaikan
pekerjaan di kebun. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya pekerjaan yang harus ditangani,
antara lain pemangkasan, pengendalian hama-
penyakit-gulma, pemupukan, dan pemanenan.
Kebanyakan petani harus mengupahkan
perawatan kebun kepada tenaga di luar keluarga,
karena kebanyakan kepala keluarga petani hanya
sendirian melakukan perawatan kebun, sedangkan
anak-anak yang diharapkan membantu menempuh
sekolah di ibukota kabupaten, provinsi, bahkan
di luar Provinsi Sulbar.

Pembelian pupuk dirasakan oleh petani
merupakan biaya yang cukup banyak setelah
upah perawatan. Kesadaran petani Sulbar akan
pentingnya pupuk sudah cukup tinggi, tanpa
pupuk yang baik dan cukup, mereka meyakini
bahwa produksi tidak dapat tinggi. Namun mereka

terkendala kemampuan finansial, tidak semua
petani mampu membeli dalam jumlah cukup.
Pengetahuan mereka tentang kebutuhan unsur
hara sudah memadai, terbukti bahwa mereka
memilih pupuk yang mempunyai kandungan hara
makro primer lengkap (NPK) serta masih ditambah
Urea untuk mempertinggi kandungan nitrogen.
Harga pupuk NPK saat ini sekitar Rp115.000/
karung @ 50 kg.

Dalam hal pasca panen, sebagian besar
petani Sulbar tidak melakukan fermentasi, hanya
sebagian kecil yang melakukannya. Mereka
merasa bahwa perlakuan fermentasi tidak
memberikan nilai tambah bagi pendapatannya.
Selisih harga jual biji fermentasi dengan non-
fermentasi hanya maksimum Rp2.000/kg.
Pengeringan biji dilakukan dengan menjemur
pada sinar matahari, sebagian besar menjemur
di atas paranet dan dihamparkan di atas tanah
atau kerikil di halaman rumah serta di tepi jalan.
Hanya sebagian kecil yang menjemur menggunakan
para-para.

Sebagian kecil petani kakao Sulawesi Barat yang melakukan fermentasi
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Pemasaran biji kakao di tingkat petani di
Sulawesi Barat tergolong sangat mudah. Para
pedagang pengumpul menjemput biji kakao di
rumah petani, bahkan yang masih dijemur pun
sudah ditawar oleh pembeli. Ada beberapa
perusahaan besar pembeli kakao di Sulbar,
antara lain BT Cocoa, Olam, dan Tanah Mas
Celebes Indah. Selain membeli biji kakao non-
fermentasi, perusahaan-perusahaan tersebut juga
membeli kakao fermentasi. Seperti yang dikatakan
oleh Yusril, pimpinan unit pembelian di salah satu
perusahaan besar tersebut, target pembelian biji
kakao fermentasi setiap bulan sekitar 50 ton, baru
dapat terpenuhi sekitar 5 ton. Selain kakao
fermentasi, mereka juga membeli kakao yang
sudah bersertifikat sustainable.

Mayoritas petani kakao Sulbar saat ini
bersemangat dalam merawat kebunnya, selain
ditunjang oleh harga yang menarik,  yaitu antara
Rp 36.500–Rp 39.000/kg, mereka juga optimis
bahwa produksi tahun ini akan lebih baik dari
tahun lalu, dengan catatan kebutuhan pupuk
tercukupi, dan ancaman penyakit busuk buah
dapat dikendalikan, mengingat tahun ini curah
hujan cukup tinggi. Kepedulian pemerintah dalam
menyediakan pupuk, fungisida, dan memperbaiki
prasarana jalan ke kebun sangat dinantikan oleh
petani.

Penutup
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat

mencapai 11,91% dan tetap bertahan sampai saat
ini. Meskipun mengalami kekeringan akibat
kemarau panjang tahun 2015, akan tetapi pada
awal tahun 2016 produksi telah mulai pulih
kembali. Selain musim kemarau panjang, hama
dan penyakit juga merupakan masalah bagi
petani. Mayoritas petani kakao Sulbar saat ini
bersemangat dalam merawat kebunnya, selain
ditunjang oleh harga yang menarik, mereka juga
optimis bahwa produksi tahun ini akan lebih baik
dari tahun lalu. Kepedulian pemerintah dalam
menyediakan pupuk, fungisida, dan memperbaiki
prasarana jalan ke kebun sangat dinantikan oleh
petani. Dengan semangat petani dan kepedulian
pemerintah, perkakaoan di Sulawesi Barat
diharapkan kembali mampu mengangkat
pendapatan masyarakat dan menyejahterakan
petani.
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Peran Lembaga Ekonomi Masyarakat
Sejahtera Sebagai Penguat Kelembagaan

Petani di Sulawesi Tenggara

Diany Faila Sophia Hartatri1), Febrilia Nur Aini1), dan Misnawi1)

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

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan lembaga ekonomi
berbasis masyarakat desa dalam wujud Lembaga Ekonomi Masyarakat
Sejahtera (LEM Sejahtera)  pada tahun 2009. Lembaga ini bertujuan untuk
menghimpun segala potensi sumber daya desa dalam satu kekuatan untuk
meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan warga. Sampai
dengan tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 100 LEM Sejahtera yang tersebar
di sembilan kabupaten yang turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan
anggota kelompok.

erhatian pemerintah terhadap
pembangunan pertanian, salah
satunya dengan pembangunan
kelembagaan petani khususnya

kakao terus meningkat, salah satunya di Sulawesi
Tenggara.Sulawesi Tenggara adalah salah satu
sentra produksi kakao di Indonesia. Kontribusi
produksi kakao dari daerah produsen kakao ini
pada tahun 2014 adalah 105.434 ton atau sekitar
17,76% dari total produksi kakao dan melibatkan
165.195 rumah tangga petani. Tingginya
kontribusi dan banyaknya jumlah petani yang
terlibat dalam usahatani kakao di Sulawesi
Tenggara merupakan salah satu faktor
pendorong pembangunan Lembaga Ekonomi
Masyarakat (LEM) oleh pemerintah setempat.

Perkebunan rakyat di Indonesia ditandai
dengan a) diusahakan dalam skala kecil, b)
pengusahaan tanaman campuran dalam setiap
petak kebun, dan c) produktivitas tanaman dan
mutu produk yang cenderung rendah. Di Indonesia,

rata-rata luas pengusahaan kakao adalah kurang
dari 1 ha per KK petani. Sehingga, kontribusi
kakao bagi pendapatan rumah tangga petani
cenderung tidak optimal. Di samping itu, petani
kakao umumnya menerapkan sistem diversifikasi
tanaman, di mana dalam satu plot kebun kakao
juga ditanam komoditas lainnya. Hal ini secara
tidak langsung mempengaruhi sistem budidaya
kakao, yaitu cenderung mengurangi perhatian
petani terhadap tanaman kakao. Lebih lanjut,
hal tersebut akan berpengaruh terhadap
produksi dan produktivitas tanaman kakao.
Potensi produktiv itas kakao menurut hasil
penelitian dapat mencapai 2.000 kg/hektar/
tahun, namun rerata produktivitas tanaman
kakao saat ini hanya 803 kg/hektar/tahun
(Ditjenbun, 2014).Rendahnya produktivitas
tanaman kakao merupakan salah satu
permasalahan yang dihadapi oleh petani kakao
di Sulawesi Tenggara dan juga petani kakao di
Indonesia pada umumnya.
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Permasalahan yang Dihadapi
di Perkebunan Rakyat

Saat ini, beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh petani kakao Indonesia yang juga
dihadapi oleh petani kakao di Sulawesi Tenggara
adalah sebagai berikut:
1. Minimumnya penggunaan input pertanian.

Secara umum, sistem pertanian tradisiopnal
adalah sistem pertanian yang diaplikasikan
oleh petani kakao di Indonesia.Sistem pertanian
tradisional tersebut ditandai dengan minimnya
penggunaan sarana produksi pertanian, seperti
bibit unggul, pupuk, pestisida dan tenaga kerja.
Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran
petani dalam penggunaan bibit unggul, pupuk
yang sesuai dengan kebutuhan dan peng-
gunaan pestisida yang ramah lingkungan
merupakan salah satu faktor penyebab
rendahnya penggunaan sarana pertanian di
tingkat petani. Di samping itu, terbatasnya
modal petani untuk berinvestasi di kebun kakao
dan terbatasnya akses petani terhadap fasilitas
keuangan terutama kredit juga merupakan
faktor minimnya penggunaan input pertanian
di tingkat petani. Meskipun, hingga saat ini
pemerintah telah memberikan subsidi harga
pupuk yang digunakan oleh petani, namun hal
ini masih belum dimanfaatkan oleh petani
secara optimal.

2. Sistem budidaya tidak menerapkan good
agricultural practices (GAP)

Petani kakao menghadapi permasalahan
di bidang budidaya, terutama pengendalian
hama dan penyakit tanaman, seperti hama
penggerek buah kakao (PBK), busuk buah
(Phytophthora palmivora) dan vascular streak
dieback (VSD). Hal tersebut disebabkan oleh
kurangnya pemahaman dan kesadaran petani
untuk mengendalikan hama dan penyakit
secara terpadu karena terbatasnya akses
informasi, pengetahuan dan tindakan
pengendalian yang efektif, misalnya sarungisasi,
sanitasi dan panen sering untuk pengendalian
hama dan penyakit pada tanaman kakao.
Selain itu, modal petani yang terbatas juga
merupakan salah satu kendala minimnya
kegiatan pengendalian hama dan penyakit
tanaman di tingkat petani.

3. Kegiatan panen dan pasca panen yang tidak
sesuai dengan good handling process (GHP)

Kegiatan panen dan pasca panen
merupakan salah satu tahapan penting untuk
menciptakan produk yang memiliki daya saing
tinggi. Pemanenan buah matang, sortasi buah,
fermentasi, pengeringan, grading dan
pengemasan yang baik mempengaruhi mutu
biji kakao. Namun demikian, petani kakao
umumnya belum melaksanakan tahapan
produksi tersebut secara baik dan benar.
Sehingga, di pasar internasional biji kakao
Indonesia dikenal dengan mutu biji asalan. Hal
tersebut menyebabkan harga biji kakao Indo-
nesia memperoleh discount price secara
otomatis, yaitu sekitar 50 USD per ton.

Program peningkatan mutu yang telah
dicanangkan akan diberlakukan pada tahun
2016 ditunda pemberlakuannya karena
beberapa faktor. Sehingga, mutu biji kakao
yang dihasilkan oleh petani masih dalam bentuk
non-fermentasi biji, kadar air tinggi (>15%),
berjamur dan kadar kotoran tinggi.

4. Pengolahan produk hilir kakao
Pemerintah Indonesia melalui berbagai

kementerian telah mengupayakan peningkatan
pendapatan petani melalui peningkatan nilai
tambah produk biji kakao. Salah satu program
pemerintah tersebut adalah dengan mem-
berikan fasilitas alat dan mesin pengolahan hilir
produk kakao. Namun demikian, hingga saat
ini hanya beberapa lokasi yang telah berhasil
dalam melakukan pengolahan produk hilir
kakao. Upaya ini perlu terus dilanjutkan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani kakao di
Indonesia.

5. Pemasaran biji kakao
Umumnya, produk mentah komoditas

perkebunan, termasuk kakao masih diper-
dagangkan secara tradisional, yaitu melalui
pedagang pengumpul tingkat desa atau
pedagang pengumpul tingkat kecamatan/
kabupaten. Salah satu fasilitas yang diberikan
oleh para pedagang pengumpul tersebut
adalah mereka memberikan pinjaman kepada
petani. Di mana pembayaran pinjaman tersebut
menggunakan natura (biji kakao). Hal ini
mempengaruhi posisi tawar petani dalam
perdagangan biji kakao. Lebih lanjut, hal ini



28 | 3 | Okober 2016

 >> 32PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

merupakan salah satu faktor penyebab
rendahnya harga biji kakao yang diterima oleh
petani.

Kelembagaan Petani Kakao
di Indonesia

Pada sektor pertanian, kelembagaan
merupakan salah satu pranata sosial yang
berfungsi untuk memfasilitasi petani dalam
berinteraksi dalam suatu organisasi petani. Di
samping itu, kelembagaan pertanian juga memiliki
peran penting dalam menggerakkan sistem
agribisnis di pedesaan4). Berbagai kelembagaan
petani, mulai kelompok tani, gabungan kelompok
tani, asosiasi dan dewan komoditas telah difasilitasi
oleh pemerintah. Namun demikian, saat ini
kelembagaan petani di Indonesia masih belum
berperan optimal seperti yang diharapkan.

Beberapa faktor penyebab kelembagaan
petani tidak optimal1,3,5,6):
1. Sebagian besar kelompok tani dibentuk

berdasarkan kepentingan teknis untuk
memudahkan koordinasi program-program

pemerintah. Sehingga, kemandirian kelompok
tani kurang terjamin.

2. Pembentukan dan pengembangan kelompok
tani umumnya bersifat top down, sehingga
kegiatan kelompok tani tidak berasal dari
asprasi anggota.

3. Partisipasi dan keanggotaan anggota kelompok
tani masih relatif rendah.

4. Pengelolaan kegiatan bersifat individual,
terutama oleh ketua kelompok tani. Hal ini
mengindikasikan bahwa kelompok tani belum
dapat berperan sebagai wadah kegiatan dan
bersosialisasi petani.

5. Pembinaan pada kelompok tani cenderung
mengutamakan beberapa pengurus kelompok
tani saja, tidak merata kepada seluruh anggota
kelompok tani.

6. Umumnya kelompok tani dibangun untuk
memperkuat ikatan horizontal, yaitu kepada
sesama petani, bukan untuk memperkuat
ikatan vertikal, misalnya dengan sektor swasta
(pembeli).

7. Belum terbangunnya jejaring antar organisasi
petani.
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Peran LEM Sejahtera Bagi
Pengembangan Kakao
di Sulawesi Tenggara

LEM Sejahtera merupakan lembaga ekonomi
yang berada di tingkat desa yang dibentuk dari,
oleh dan untuk masyarakat desa dengan
pendekatan kearifan lokal, dimana seluruh warga
desa menghimpun kekuatan swadaya untuk
mendayagunakan potensi sumber daya yang
tersedia guna mesningkatkan kesejahteraan
seluruh anggotanya2. LEM Sejahtera dibentuk
oleh Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi
Sulawesi Tenggara pada tahun 2009. Sampai
dengan tahun 2016 telah terbentuk 100 LEM
Sejahtera yang tersebar di sembilan kabupaten
antara lain di Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe
Selatan, Konawe Utara, Kolaka Timur, Kolaka
Utara, Bombana, Muna dan Buton.

Maksud pembangunan LEM Sejahtera
adalah untuk mengatasi lemahnya daya saing
petani dengan pola usaha kelompok tani yang
tidak memenuhi skala ekonomi.. Oleh karena itu,

konsep pembangunan LEM Sejahtera tersebut
adalah satu desa satu lembaga petani5.

Peran LEM Sejahtera dalam pengembangan
kakao di Sulawesi Tenggara adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

petani melalui pemberdayaan.
Pemberdayaan petani pada LEM Sejahtera

tidak hanya terfokus pada pemberdayaan
ekonomi, namun juga pemberdayaan aktivitas
anggota pada aktivitas sosial, kemasyarakatan
dan keagamaan. Hal ini tampak di kegiatan
pengolahan biji kakao bersama untuk peningkatan
mutu.

2. Meningkatkan akses petani terhadap informasi
dan pengetahuan.

Rendahnya akses petani terhadap
informasi, pengetahuan dan teknologi disebab-
kan oleh masih belum diprioritaskannya
pembinaan sumber daya manusia (SDM) baik
petani maupun penyuluh lapangan. Hal ini
diperparah dengan adanya sistem polivalen
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tugas seorang penyuluh, yaitu seorang
penyuluh harus dapat melakukan penyuluhan
untuk berbagai bidang, meliputi pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan. Dengan demikian, hanya penyuluh
yang memiliki latar belakang pendidikan dan
pengalaman di bidang perkebunan yang akan
turun ke lapangan. Hal tersebut telah menjadi
salah satu faktor penyebab rendahnya akses
petani terhdap informasi, pengetahuan dan
teknologi dalam perkebunan kakao.

Pada awal pendirian LEM Sejahtera,
anggota kelompok LEM Sejahtera diberikan
penyuluhan yang bertujuan untuk penguatan
kelembagaan petani, meningkatkan motivasi
petani dalam berorganisasi, dan sebagainya.
Di samping itu, setiap bulan LEM Sejahtera
menyelenggarakan pertemuan rutin. Dimana,
dalam pertemuan rutin tersebut terdapat
penyuluhan, baik bidang pertanian, termasuk
budidaya kakao maupun bidang lainnya bagi
seluruh anggota LEM Sejahtera. Penyuluhan
yang diberikan kepada anggota LEM Sejahtera
diberikan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah
setempat (Dinas Perkebunan), lembaga
perbankan, pihak swasta (pembeli kakao,
pedagang pestisida) dan LSM. Sehingga,
dengan adanya pertemuan rutin pada LEM
Sejahtera telah meningkatkan akses petani
terhadap informasi dan pengetahuan terkait
budidaya, pemasaran kakao dan lainnya.

3. Meningkatkan akses petani terhadap pinjaman.
Pada awal pembentukan LEM Sejahtera,

anggota organisasi ini sepakat untuk melakukan
investasi secara swadaya minimal Rp1.000.000,-
per kepala keluarga anggota. Dana swadaya
tersebut selanjutnya digunakan sebagai modal
simpan pinjam. Dengan adanya simpan pinjam
tersebut, telah meningkatkan akses petani
terhadap fasiitas keuangan, terutama kredit
yang dapat digunakan oleh petani untuk
membeli sarana produksi pertanian, membayar

upah tenaga kerja maupun mencukupi kebutuhan
hidup sehari-hari. Di samping itu, dengan
adanya simpan pinjam di LEM Sejahtera telah
mengurangi ketergatungan petani pada
pinjaman yang diberikan oleh tengkulak.
Sehingga, diharapkan petani akan memperoleh
harga kakao yang lebih tinggi.

4. Penggerak peningatan mutu dan kerjasama
pemasaran biji kakao.

Hingga saat ini, sebagian besar biji kakao
yang dihasilkan oleh petani masih bermutu
rendah (asalan). Hal ini menjadi salah satu
penyebab rendahnya harga biji kakao yang
diterima oleh petani.  Sejak tahun 2010, LEM
Sejahtera di beberapa desa di Sulawesi
tenggara, seperti Desa Andomesinggo, Teteinea
Jaya, Purema Subur, dan Iwooi Menggura telah
melakukan gerakan peningkatan mutu biji
kakao, yaitu dengan menghasilkan  biji kakao
fermentasi. Dengan adanya peningkatan mutu
biji kakao tersebut, LEM Sejahtera saat ini telah
memiliki mitra pembelian biji kakao. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa selain
berperan dalam peningkatan mutu, LEM
Sejahtera juga berperan penting dalam
pemasaran biji kakao. Misalnya di Desa
Andomesinggo, Kecamatan Besulutu. Anggota
LEM Sejahtera di desa tersebut memiliki
kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh
harga yang lebih tinggi karena sistem pemasaran
yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan LEM
Sejahtera memiliki rantai pasar yang lebih
pendek. LEM Sejahtera di desa Andomesinggo
telah memiliki hubungan jual beli dengan
beberapa perusahaan pengolahan biji kakao,
seperti PT. Kalla Kakao Indonesia (PT. KKI) dan
PT. Bumi Tangerang. Sehingga, petani kakao
yang tergabung dalam LEM Sejahtera memiliki
posisi tawar yang lebih tinggi. Lebih lanjut, hal
ini telah meningkatkan harga kakao di tingkat
petani.
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5. Penyedia sarana produksi pertanian.
Umumnya, petani kakao di Indonesia

menginvestasikan uangnya dalam bentuk
pemberian sarana produksi pertanian, seperti
pupuk, pestisida dan tenaga kerja di kebun
kakao dalam jumlah yang terbatas. Hal ini
dikarenakan beberapa faktor, antara lain
sulitnya memperoleh sarana produksi pertanian
(pupuk bersubsidi) di pasaran dan terbatasnya
kemampuan petani untuk membeli sarana
produksi pertanian. Dengan adanya LEM
Sejahtera, petani kakao memiliki kesempatan
yang lebih besar untuk melakukan pemupukan.
Hal tersebut dikarenakan salah satu unit usaha
LEM Sejahtera adalah penjualan sarana
produksi pertanian, meliputi pupuk anorganik,
pestisida dan alat-alat pertanian, seperti
cangkul, sabit, hand sprayer dan sebagainya.
Sehingga, dengan adanya unit usaha penjualan
sarana produksi pertanian diharapkan dapat
mendorong peningkatan produksi kakao dan
komoditas pertanian lainnya.

Penutup
Posisi tawar petani kakao di Indonesia masih

relatif rendah, ditandai dengan rendahnya harga
biji kakao yang diterima oleh petani. Hal ini
disebabkan oleh rendahnya mutu biji kakao yang
dihasilkan petani dan sistem pemasaran yang
masih dilakukan secara individual dikarenakan
masih lemahnya kelembagaan petani kakao di
Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara. Oleh
karena itu, pemerintah Sulawesi Tenggara
melakukan pembangunan organisasi petani yang
dikenal dengan LEM Sejahtera dan telah berperan
penting dalam pengembangan kakao di Sulawesi
Tenggara, seperti peningkatan SDM petani melalui
pemberdayaan, meningkatkan akses petani
terhadap informasi dan pengetahuan, meningkatkan
akses petani terhadap pinjaman, penggerak
peningatan mutu dan kerjasama pemasaran biji
kakao dan penyedia sarana produksi pertanian.
Organisasi petani semacam ini perlu direplikasi
di beberapa lokasi penghasil kakao lainnya agar
peningkatan produksi, mutu, dan kesejahteraan
petani dapat terwujud.

Pola pembinaan dan kemitraan LEM Sejahtera
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