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Pemanfaatan Teknologi In-Vitro sebagai
Metode Penyimpanan Embrio Kopi (Coffea sp.)

Fitria Ardiyani1)

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

Teknik in-vitro banyak digunakan sebagai salah satu teknologi dalam
perkembangan perkopian di Indonesia. Salah satu metode in-vitro, yaitu tissue
culture atau kultur jaringan dapat digunakan sebagai cara perbanyakan tanaman
kopi dengan menggunakan eksplan embriogenik. Manfaat lain dari teknologi
in-vitro adalah untuk konservasi plasma nutfah. Teknik dalam metode in-vitro
tersebut diharapkan dapat menyelesaikan salah satu permasalahan dalam
kultur jaringan kopi yaitu sebagai cara penyimpanan embrio kopi dalam durasi
waktu tertentu.

metode kultur jaringan yang digunakan adalah
dengan memanfaatkan embriozigotik. Seiring
dengan perkembangan teknologi, saat ini metode
kultur jaringan pada tanaman kopi telah meng-
gunakan embrio somatik. Metode ini meng-
gunakan eksplan berupa daun yang tumbuh
menjadi kalus embriogenik dan dapat meng-
hasilkan planlet kopi pada kondisi optimal. Salah
satu hal yang membedakan metode embriozigotik
dengan embriosomatik adalah pada embrio
somatik eksplan akan tumbuh melewati tahapan
pengkalusan. Pada tahapan inilah, eksplan dapat
dimodifikasi dan diatur sesuai keinginan, baik

eknologi in-vitro atau tissue culture,
atau yang lebih dikenal dengan
istilah kultur jaringan adalah
metode yang banyak digunakan

dalam perbanyakan tanaman pada kondisi
lingkungan yang steril. Kultur jaringan juga dapat
diartikan sebagai cara memperbanyak tanaman
dengan menggunakan organ tanaman (embrio,
tunas, bunga, dsb) atau jaringan tanaman (sel,
kalus, protoplast) yang ditumbuhkan pada
lingkungan khusus dan diatur pada kondisi
aseptik. Beberapa manfaat yang diperoleh dari
perbanyakan tanaman dengan metode ini adalah
dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah yang
banyak dan waktu singkat dengan kualitas
tanaman sama seperti induknnya; mendapatkan
tanaman yang bebas hama penyakit karena
dibudidayakan pada kondisi yang steril; dapat
digunakan untuk merekayasa/menciptakan
varietas baru; dan dapat digunakan sebagai
metode konservasi tanaman yang langka dan
hampir punah.

Kultur jaringan telah banyak digunakan
sebagai salah satu metode perbanyakan tanaman
termasuk pada tanaman kopi. Awal mulanya,
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arah pertumbuhan maupun jumlah multiplikasinya.
Metode ini dapat diterapkan pada semua jenis
kopi dengan jenis media tumbuh dan lingkungan
yang diatur secara spesifik.

Selain menghasilkan planlet, perbanyakan
kopi dengan metode embrio somatik (somatic
embryogenesis) juga menghasilkan embrio kopi.
Embrio kopi dapat digunakan sebagai koleksi
plasma nutfah, terutama untuk jenis-jenis kopi
yang langka dan jarang ditemui. Embrio kopi
tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu
tertentu dan dapat ditumbuhkan kembali ketika
dibutuhkan. Penyimpanan embrio kopi dapat
dilakukan dengan menggunakan beberapa
teknologi yang berbasis in-vitro antara lain: kultur
tumbuh normal (untuk penyimpanan jangka
pendek), kultur tumbuh minimal/slow or reduced
growth (untuk penyimpanan jangka menengah)
dan kultur tidak tumbuh/suspended growth (untuk
penyimpanan jangka panjang)4). Pada prinsipnya,
penyimpanan dengan basis in-vitro bertujuan
untuk dapat menyimpan tanaman/eksplan dalam
durasi waktu tertentu dan ketika dibutuhkan dapat
segera diperbanyak dan digunakan. Keuntungan
penyimpanan eksplan secara in-vitro antara lain
lebih hemat biaya dan tenaga dalam perawatan,
memerlukan area penyimpanan yang lebih sedikit,
dan mengurangi resiko cekaman biotik dan abiotik
yang sering terjadi di lapangan. Saat ini metode
penyimpanan secara in-vitro telah dilakukan pada
beberapa tanaman, antara lain jenis ubi-ubian,
jahe merah, temu lawak, dan purwoceng. Dengan
menggunakan beberapa literatur yang telah ada,
metode penyimpanan secara in-vitro juga dapat
diterapkan pada kultur jaringan kopi.

Metode Kultur Normal
Kultur normal adalah kegiatan yang biasa

dilakukan pada kultur jaringan. Kegiatan ini
disebut dengan proses sub kultur. Eksplan akan
mengalami proses sub kultur ketika sumber hara
pada media tanam telah habis atau ketika eksplan
memasuki tahapan kultur yang lebih lanjut. Sub
kultur adalah proses memisahkan eksplan kultur
jaringan (tunas, kalus, atau embrio) menjadi
bagian yang lebih kecil atau sedikit, ke dalam
media yang baru (jenis atau volume). Hal-hal yang
menyebabkan sub kultur perlu dilakukan adalah
berkurangnya volume media tanam, eksplan

sudah memenuhi ruang tumbuh, terjadi kondisi
pertumbuhan yang tidak diinginkan (kontaminasi
atau pencoklatan/browning), atau eksplan
memerlukan komposisi media yang berbeda.

Sub kultur juga dapat digunakan sebagai
metode penyimpanan plasma nutfah dalam
jangka waktu yang pendek. Prinsip metode ini
adalah memindahkan eksplan dari media lama
yang kandungan unsur haranya telah habis ke
dalam media baru, agar eksplan tetap hidup.
Metode ini adalah metode penyimpanan in-vitro
yang paling sederhana karena tidak memerlukan
perlakuan khusus. Periode sub kultur dilakukan
berdasarkan jenis tanaman dan jenis eksplan.
Untuk eksplan kopi, sub kultur kalus/embrio
dilakukan setiap 4–5 minggu sekali. Pelaksanaan
metode ini membutuhkan media tanam dan
tenaga kerja minimal sekali setiap bulan. Proses
sub kultur harus dilakukan secara tepat karena
eksplan akan mengalami kematian apabila media
pertumbuhannya tidak optimal.

 

Kalus mati (kiri) dan kalus embriogenik (kanan)

Secara umum, penggunaan metode sub
kultur sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, ada
beberapa kelemahan yang ditimbulkan dalam
penggunaan metode tersebut, salah satunya
adalah menurunnya viabilitas eksplan setelah
beberapa periode sub kultur. Beberapa penelitian
menyampaikan bahwa sub kultur yang terlalu
sering akan mengakibatkan resiko kehilangan
hasil yang cukup signifikan. Selain itu terdapat
pula resiko terjadinya variasi somaklonal pada
eksplan, apabila penimbunan hormon per-
tumbuhan akibat sub kultur berulang telah
mencapai ambang batas aman. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa variasi somaklonal pada
tanaman Tetrastig hemsleyanum mengalami
peningkatan seiring dengan meningkatnya waktu
sub-kultur (terjadi setelah delapan kali sub-kultur)6).
Oleh karena itu, metode penyimpanan ini dapat
digunakan untuk penyimpanan jangka waktu
pendek (kurang lebih 1 tahun).
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Metode Pertumbuhan Lambat
Metode pertumbuhan lambat adalah salah

satu metode yang digunakan untuk penyimpanan
eksplan dengan periode waktu jangka menengah
(lebih dari satu tahun). Sama halnya dengan
metode sub kultur normal, metode ini juga
memerlukan proses pemindahan eksplan dari
media lama ke media baru, tetapi durasi waktunya
lebih lama. Dengan demikian, frekuensi sub kultur
dapat berkurang sehingga resiko terjadinya variasi
somaklonal dapat diatasi. Perbedaan metode ini
dengan metode sub kultur normal adalah pada
metode pertumbuhan lambat digunakan teknik
pengaturan laju metabolisme eksplan. Laju
metabolisme dapat diatur menggunakan beberapa
cara, yaitu modifikasi komponen media tumbuh
dan modifikasi lingkungan tumbuh. Kedua cara
tersebut dapat dilakukan secara independen
ataupun dikombinasikan.

a. Modifikasi Komponen Media
Modifikasi media tanam bertujuan membuat

kondisi tanaman/eksplan tetap tumbuh akan tetapi
tidak berkembang atau minimal perkembangan.
Dari beberapa komponen media tanam, salah
satu unsur yang dapat dikendalikan agar
pertumbuhan eksplan menjadi minimal adalah
Zat Pengatur Tumbuh (ZPT). ZPT dalam kultur
jaringan diperlukan untuk mengendalikan dan
mengatur pertumbuhan kultur tanaman. Dalam
kultur jaringan terdapat berbagai jenis kelompok
ZPT dan turunannya. Untuk mendapatkan
pertumbuhan yang optimal, penggunaan ZPT
bersifat sangat spesifik dalam jenis maupun
jumlahnya. Kelompok ZPT yang umum digunakan
dalam pembuatan media tanam adalah auksin,
sitokinin, dan giberalin. Pada pembuatan media
tanam untuk embrio kopi, kombinasi yang tepat
antara auksin dan sitokinin membuat embrio kopi
tumbuh normal dan dapat berkembang menjadi
planlet kopi dengan sempurna.

Dalam hubungannya dengan proses
peminimalan pertumbuhan embrio, beberapa ZPT
yang dapat digunakan adalah Paclobutrazol
(PBZ), Ancymidol, Cycocel (chloromequat chlo-
ride), dan Asam absisat (ABA)2). Unsur-unsur
tersebut dapat mempengaruhi proses metabolisme
eksplan sehingga dapat digunakan sebagai zat
yang akan meminimalisir pertumbuhan.

   

(a)  (b)

  

(c) (d)

PLZ (a); ABA (b); Ancymidol (c) dan Cycocel (d)

Paclobutrazol (PBZ) merupakan zat peng-
hambat pertumbuhan tanaman, sekaligus fungisida
jenis triazole. PBZ bekerja dengan cara meng-
hambat reaksi oksidasi dalam pembentukan
giberalin (GA). Secara umum PBZ berfungsi untuk
menurunkan pertumbuhan vegetatif tanaman
sehingga dapat merangsang terjadinya pem-
bungaan. Dalam kultur jaringan, zat ini sering dipakai
untuk memperpanjang masa simpan. Sedangkan
Ancymidol merupakan zat pengatur tumbuh yang
mempunyai sifat menurunkan metobolisme jaringan
dan dapat menghambat pertumbuhan vegetatif.
Ancymidol pada konsentrasi rendah dapat
menghambat pertumbuhan eksplan dengan cara
menghalangi tahap pembentukan entkaurene
menjadi ent-kaurenol serta oksidasi entkaurenal
menjadi asam ent-kaurenoid pada lintasan
biosintesis GA. Di samping itu, ancymidol juga
dapat menghambat sintesis selulosa sehingga
menghambat pemanjangan dinding sel2). Akan
tetapi, penggunaan ancymidol jarang dilakukan
karena harganya yang relatif mahal.

Cycocel (chloromequat chloride) dapat
berfungsi untuk menekan pertumbuhan tunas.
Keadaan ini menyebabkan terhambatnya per-
panjangan sel terutama di daerah meristem sub
apikal sehingga menghambat tinggi tanaman.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pemberian Cycocel adalah konsentrasi dan waktu
pemberian yang tepat, karena pada konsentrasi
tinggi cycocel dapat bersifat toksik bagi tanaman.
Sedangkan Asam absisat (ABA) merupakan salah
satu inhibitor dalam tanaman. Inhibitor ini mem-
punyai fungsi yang berlawanan dengan zat
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pengatur tumbuh sehingga dapat menghambat
pembelahan dan pemanjangan sel. ABA juga
merupakan salah satu jenis inhibitor yang
mendukung dormansi, abscission, dan senscence.

Selain pengunaan ZPT untuk memper-
panjang usia simpan eksplan, dapat juga diguna-
kan regulator osmotik. Regulator osmotik (osmo-
regulator) adalah suatu senyawa organik yang
dapat mempengaruhi tekanan osmotik dalam
media kultur sehingga mengurangi serapan hara
mineral dan air oleh sel/jaringan yang meng-
akibatkan terhambatnya pertumbuhan kultur3).
Pada kultur jaringan, osmoregulator yang paling
sering digunakan adalah sukrosa, manitol, dan
sorbitol. Penambahan unsur-unsur tersebut dapat
mempengaruhi metabolisme eksplan sehingga
dapat digunakan untuk memperpanjang masa
simpan eksplan.

(a)

(b) (c)
Sukrosa (a), Manitol (b), dan Sorbitol (c)

Sukrosa merupakan suatu disakarida yang
dibentuk dari monomer-monomer-nya yang
berupa unit glukosa dan fruktosa. Senyawa ini
dikenal sebagai sumber nutrisi dan dibentuk oleh
tumbuhan. Penambahan sukrosa dalam media
berfungsi sebagai sumber karbon. Sukrosa
merupakan salah satu unsur media tanam yang
paling penting karena berfungsi sebagai sumber
nutrisi yang dibutuhkan oleh eksplan. Sukrosa
merupakan sumber karbon terbaik diikuti oleh
glukosa, maltosa, dan raffinose. Sukrosa dalam
konsentrasi yang sangat tinggi atau sangat
rendah dapat menghambat pertumbuhan sel. Sifat
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan
komposisi media tanam yang akan digunakan
sebagai media penyimpanan embrio.

Manitol dan sorbitol merupakan gula alkohol
yang pada kondisi tertentu dapat menghambat
pertumbuhan tanaman dengan cara mempengaruhi
proses translokasi asimilatnya. Pada vanila,
penambahan manitol (10–15 g/L) atau pemberian
sukrosa konsentrasi rendah (15–10 g/L) dapat
menginduksi pertumbuhan lambat, sehingga 80–
90% kultur dapat disimpan sampai 360 hari
dengan syarat penyimpanan dalam wadah yang
tertutup rapat dengan aluminium foil2). Beberapa
literatur tersebut dapat digunakan sebagai dasar
untuk memperoleh media penyimpanan yang tepat
bagi eksplan/embrio kopi dengan penambahan
osmoregulator pada konsentrasi tertentu.

b. Modifikasi Lingkungan Fisik
Selain dengan modifikasi komponen media,

lingkungan fisik untuk penyimpanan eksplan/
embrio kopi juga harus diperhatikan. Lingkungan
fisik kultur jaringan (suhu, kelembaban relatif, dan
cahaya) merupakan hal yang essensial bagi
eksplan untuk dapat berkembang. Begitu pula
dengan embrio kopi pada kultur jaringan. Embrio
kopi dapat tumbuh normal apabila berada dalam
kondisi lingkungan yang tepat, seperti kebutuhan
cahaya minimal, kelembaban cukup, dan suhu.
Sedangkan untuk pemberian cahaya pada eksplan
juga berpengaruh, karena pemberian cahaya
minimal akan mempengaruhi kinerja hormon
pertumbuhan sehingga metabolisme eksplan akan
berlangsung perlahan. Untuk tujuan penyimpanan,
biasanya digunakan suhu rendah, berkisar antara
16-18OC karena dengan suhu rendah metabolisme
yang terjadi pada sel tanaman akan berjalan
lambat dan pada akhirnya dapat memperpanjang
waktu penyimpanan. Faktor lingkungan tumbuh
dapat diatur sedemikian rupa sehingga proses
pertumbuhan eksplan/embrio kopi dapat ber-
langsung secara minimal.

Metode Kriopreservasi
Selain metode kultur normal dan metode

pertumbuhan lambat, metode lain yang dapat
digunakan untuk menyimpan embrio supaya tetap
hidup tetapi tidak tumbuh adalah metode kriopre-
servasi. Metode ini dapat digunakan untuk
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peyimpanan eksplan dalam jangka waktu panjang.
Kriopreservasi adalah teknik penyimpanan
dengan memanfaatkan suhu yang sangat rendah
(-196OC) pada media cryogenic. Keunggulan dari
teknik ini adalah tidak merubah kestabilan genetik
dari waktu ke waktu; tidak membutuhkan ruang
penyimpanan yang besar; dan mengurangi biaya
pemeliharaan jangka panjang ketika banyak strain
yang harus dipertahankan. Sedangkan kelemahan
kriopreservasi adalah membutuhkan teknik khusus
pada pelaksanaannya; membutuhkan fasilitas
back up yang lebih tinggi untuk ketahanan
eksplan, perlu penanganan ekstra setelah kultur
dicairkan dari kondisi beku; membutuhkan nitrogen
cair atau alat pembeku pada suhu yang sangat
rendah (-150OC) yang dapat diandalkan; dan
membutuhkan 2–3 minggu untuk menghasilkan
kultur yang tumbuh vigor dari hasil pembekuan1).

Secara umum metode kriopreservasi terdiri
dari beberapa tahapan yaitu perlakuan pra-tumbuh,
pra-kultur, pemuatan (loading), dehidrasi jaringan,
pembekuan, pencairan (thawing), dan pemulihan
(recovery). Teknik kriopreservasi pada berbagai
sel, jaringan, dan organ telah banyak dilakukan,
demikian juga dengan kriopreservasi embrio.
Salah satu cara penyediaan embrio yang telah
banyak dilakukan adalah pengawetan dengan
metode freezing atau pembekuan melalui slow
freezing, rapid freezing, dan ultra rapid freezing.
Penggunaan kriopreservasi pada kultur jaringan
pernah dilakukan pada embrio kakao. Metode ini
dapat digunakan untuk menyimpan kalus
embriogenik, embrio somatik kakao, yang dapat
digunakan sebagai materi perbanyakan tanaman
kakao secara klonal5).

Penutup
Beberapa metode penyimpanan berbasis

in vitro yang telah disampaikan dapat digunakan
sebagai dasar dalam menentukan metode
penyimpanan yang tepat untuk embrio kopi.
Dengan metode penyimpanan yang tepat, maka
embrio kopi dapat disimpan dalam jangka waktu
tertentu dan dapat ditumbuhkan kembali ketika
dibutuhkan. Manfaat lain dari metode ini adalah
meminimalisir resiko kehilangan plasma nutfah
kopi unggul. Pada perkembangannya, akan sangat
memungkinkan apabila teknik penyimpanan embrio
berbasis in-vitro juga dapat diterapkan pada
tanaman lain.
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Perbanyakan In-Vitro Klon-Klon
Unggul Lokal Kopi Bengkulu

Reny Fauziah Oetami1)

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

Sebagai salah satu daerah penghasil kopi Robusta di Indonesia, Bengkulu
telah mempunyai klon-klon kopi Robusta spesifik yang sesuai dengan iklim di
daerah tersebut. Klon-klon kopi tersebut merupakan hasil pemuliaan parsitipatif
dengan petani setempat. Metode perbanyakan yang digunakan sampai sat ini
masih secara konvensional menggunakan teknik sambung cabang plagiotrop.
Namun perbanyakan dengan teknik ini masih terkendala dengan ketersediaan
bahan tanam (entres) yang terbatas. Metode perbanyakan in-vitro menawarkan
beberapa kelebihan yang diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.

menyimpan sejumlah klon-klon kopi yang ber-
potensi unggul dan bersifat spesifik untuk daerah
tersebut. Klon-klon tersebut terseleksi secara
alami dalam pola tanam masyarakat dan sudah
beradaptasi bagus dengan lingkungan serta
iklim di daerah Bengkulu. Klon kopi hasil seleksi
petani tersebut telah menyebar secara berantai
ke daerah-daerah sekitar khususnya di Kabupaten
Kepahiang dan Rejang Lebong. Klon-klon tersebut
bersifat toleran terhadap kondisi iklim basah di
Bengkulu, dengan pola sebaran hujan yang merata
sepanjang tahun.

Potensi Klon-Klon Unggul
Menurut hasil seleksi klon-klon lokal Bengkulu,

terdapat 15 klon yang teridentifikasi berbuah
lebat dan stabil. Tujuh klon diantaranya diseleksi
untuk mendapatkan bahan tanam anjuran yang
sesuai untuk daerah Bengkulu. Ketujuh klon
unggul harapan tersebut diambil dari nama petani
pengembangnya masing-masing yaitu klon C,
Kromoan, Juremian, Misranan, Kirmanan, Taminan,
dan Erlangan1).

opi Robusta, bagi Indonesia
mempunyai peran yang sangat
strategis sebagai penyumbang
devisa negara. Sekitar 20%

ekspor kopi Robusta dunia berasal dari Indonesia.
Namun demikian, mayoritas perkebunan kopi
Robusta di tanah air didominasi oleh perkebunan
kopi rakyat, dimana pola tanam mayoritas masih
menggunakan cara-cara tradisional. Sering dijumpai
bahwa pola tanam yang berkembang di suatu
daerah telah berkembang secara turun temurun.
Hal tersebut tidak lepas dari sifat kearifan lokal
yang juga telah berkembang secara turun
temurun. Pola tanam yang bervariasi di setiap
lokasi tersebut merupakan potensi yang cukup
bagus. Salah satunya yakni adanya berbagai
macam klon kopi di daerah yang spesifik terhadap
lokasi, baik menyangkut iklim, tipe tanah maupun
aspek sosial masyarakat.

Sebagai daerah penghasil kopi Robusta di
Indonesia, Bengkulu mempunyai potensi yang
bagus dalam menyimpan plasma nutfah kopi.
Dengan iklim yang cenderung basah, ternyata
perkebunan kopi yang selama ini dikelola rakyat
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Metode Perbanyakan In-Vitro
Perbanyakan secara in-vitro menggunakan

teknik SE disamping menguntungkan dari aspek
perbanyakan, juga dapat mengatasi kendala
ketersediaan tunas ortotrop sebagai sumber
bahan tanam. Tanaman hasil pebanyakan SE
bersifat klonal dan mempunyai struktur tanaman
seperti hasil perbanyakan embrio zigotik (biji).

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
telah berhasil mengembangkan metode per-
banyakan melalui teknik SE terhadap tujuh
klon hasil seleksi yang telah teridentif ikasi
sebagai klon unggul harapan, diantaranya klon:
C, H (Kromoan), Kirmanan, Misranan, Juremian,
Erlangan, dan Taminan. Klon-klon tersebut diper-
banyak menggunakan kombinasi dari Direct dan
Indirect Embryogenesis3).

Induksi dilakukan sejak April 2014 meliputi
tahapan: Induksi, Pengkalusan, Pembentukan
embrio hingga Planlet. Menurut hasil penelitian2),
evaluasi terhadap proses embriogenesis baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat
memberikan manfaat, yaitu dapat menggambarkan
proses proliferasi sel.

Berikut adalah dua parameter in vitro yang
bisa menggambarkan mudah tidaknya proses
penggandaan embrio dari tujuh klon kopi yang
dikulturkan. Diantara 7 klon yang diuji, klon Krom
dan C mempunyai rata-rata persentase pem-
bentukan kalus embriogenik yang paling baik
yaitu sekitar 30%. Sedangkan klon Kir mempunyai
rata-rata paling rendah dalam produksi kalus
embriogenik (4,5%). Kalus embriogenik adalah
massa kalus yang berpotensi dikembangkan ke
arah embrio.

Dari segi mutiplikasi kalus embriogenik,
ternyata klon Tam mempunyai rata-rata tingkat
multiplikasi paling tinggi (3,5 kali) meskipun rerata
persentase kalus embriogenik yang terbentuk
hanya 15%. Sedangkan klon Kir disamping mem-
punyai rerata persentase pembentukan kalus
embriogenik terendah, tingkat multiplikasi kalus-
nya juga rendah. Akan tetapi secara keseluruhan
ketujuh klon tersebut bisa menghasilkan embrio
hingga planlet, atau dengan kata lain bisa diper-
banyak secara in-vitro menggunakan teknik
somatik embriogenesis.

Dari klon-klon tersebut, hanya empat klon
yang disetujui untuk dilepas, yakni klon C dengan
nama Sehasence, Kromoan dengan nama Sintaro 1,
Juremian bernama Sintaro 2, dan Kirmanan
bernama Sintaro 4. Keempat klon tersebut telah
dilepas dengan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia sebagai varietas unggul.
Keempat klon ini mempunyai sifat adaptabilitas
yang luas tetapi akan lebih baik bila ditanam pada
lahan dengan tipe iklim basah (Tipe iklim B untuk
iklim klasifikasi Schmidt & Ferguson) serupa tipe
iklim Bengkulu. Penanamannya dianjurkan secara
poliklonal dengan komposisi Sehasence : Sintaro 1 :
Sintaro 2 : Sintaro 3 = 1 : 1 : 1 : 1 secara
proporsional4).

Metode Perbanyakan Klonal
Petani kopi di Kabupaten Kepahiang dan

Rejang  Lebong melakukan perbanyakan dengan
cara yang mereka sebut stek, yaitu dengan cara
penyambungan pada pohon produksi meng-
gunakan cabang plagiotrop (sambung tak-ent).
Dengan demikian tanaman klonal diperoleh dari
perbanyakan menggunakan cabang plagiotrop.
Melalui cara tersebut terjadi peningkatan produksi
yang semula 400 kg/ha menjadi 1,5 ton/ha/thn4).

Akan tetapi, perbanyakan dengan cara
tersebut mempunyai banyak kendala dan
keterbatasan. Diantaranya adalah keterbatasan
bahan entres yang digunakan. Sebagai bahan
tanam klon unggul baru, tanaman yang tersedia
jumlahnya masih terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan
pembangunan kebun entres sebagai sumber
bahan tanaman perbanyakan untuk pengembangan
klon-klon unggul kopi Bengkulu.

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
saat ini telah mempunyai teknologi perbanyakan
in-vitro pada kopi dengan mengembangkan teknik
Somatik Embriogenesis (SE), dimana teknik ini
hanya diperlukan eksplan berupa daun kopi
dalam ukuran kecil. Dengan menggunakan teknik
ini dapat segera diperoleh bibit kopi unggul baru
yang bersifat klonal dalam waktu yang relatif
tidak terlalu lama. Diharapkan dengan metode
ini dapat membantu dalam proses percepatan
dan pengembangan klon-klon unggul lokal yang
berasal dari daerah Bengkulu serta daerah produsen
kopi lainnya.



29 | 1 | Februari 2017

 >> 8PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta
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Klon ERL (Erlangan)

Klon MIS (Misranan)

Klon TAM (Taminan)

Klon KROM (Kromoan)

Klon KIR (Kirmanan)

Klon C

Kalus embriogenik dan kecambah

Klon JUR (Juremian)
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Penutup
Bengkulu telah melahirkan klon-klon unggul

kopi Robusta yang berasal dari seleksi petani lokal
yang bersifat adaptif terhadap kondisi tipe iklim
basah (iklim B menurut Scmidt & Ferguson). Untuk
mendukung proses perbanyakan klon-klon unggul
tersebut, telah dilakukan serangkaian optimasi
melalui teknik Somatik Embryogenesis. Dari 7 klon
yang diuji mempunyai tingkat embriogenesis yang
berbeda, akan tetapi secara keseluruhan klon-klon
tersebut telah berhasil dikembangkan secara
klonal secara in-vitro menggunakan teknik Somatik
Embriogenesis. Sehingga diharapkan dengan
teknologi ini dapat mengatasi kendala keterbatasan

  

Klon  TAM Klon C Klon ERL

   

Klon JUR Klon KIR Klon MIS Klon KROM

Bibit hasil perbanyakan somatik embryogenesis

bahan tanam yang menjadi sumber perbanyakan
klonal.

Sumber Pustaka

1)Hulupi, R. (2012). Prospek Klon-klon Lokal Kopi
Robusta Asal Bengkulu. Warta Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia, 24, 6-12.

2)Priyono (2010). Evaluasi Kemampuan Embriogenesis
Somatik Pada Kopi Robusta (Coffea canephora
Pierre). Pelita Perkebunan, 26, 2, 77-89.

3)Oetami, R.F. (2015). Kombinasi Embriogenesis
Langsung dan Tak Langsung pada Perbanyakan
Kopi Robusta. Warta Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia, 27, 2, 1-5.

4)Anonim (2016). Klon Unggul Kopi Robusta Asal
Bengkulu. ditjenbun.pertania.go.id.
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Aplikasi Biopori di Perkebunan
Kopi dan Kakao

Niken Puspita Sari1)

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

Pemanasan global berdampak terhadap kondisi tanaman tahunan. Untuk
mengatasi kondisi tersebut diperlukan inovasi baru untuk memperkecil
dampaknya terhadap tanaman kopi dan kakao. Teknik konservasi tanah dan
air adalah salah satu hal yang dapat dilakukan. Konservasi tanah yang sering
didengar dan diaplikasikan selama ini yaitu terasering, pemberian mulsa,
penggunaan tanaman penutup tanah, dan lain sebagainya. Dekade terakhir
ini teknik konservasi tanah dan air berkembang menuju ke arah mekanisasi
yaitu penggunaan lubang resapan bor atau ‘biopori’. Penggunaan biopori sangat
bermanfaat untuk lahan perkebunan. Biopori di dalam perkebunan diaplikasikan
menggunakan mesin bor biopori. Penggunaan mesin biopori ini mengarahkan
revolusi perkebunan ke arah mekanisasi yang semakin terbuka.

meminimalisasi dampak pemanasan global
dengan kondisi wilayah yang berbeda.

Konservasi tanah dan air merupakan salah
satu kegiatan pengawetan tanah dan air yang
dapat digunakan untuk mengatasi pemanasan
global. Kegiatan ini harus dilakukan untuk
mendapatkan kelestarian produksi lahan dengan
menjaga tingkat kehilangan tanah di bawah
ambang batas yang diperkenankan serta peng-
gunaan air yang efisien1). Beberapa macam
konservasi tanah antara lain: (1) Konservasi
tanah dan air secara agronomis yaitu dengan
menggunakan tanaman, (2) konservasi tanah dan
air secara mekanik yaitu dengan melakukan
pengolahan tanah, pembuatan teras, pembuatan
saluran air, dan (3) konservasi tanah dan air
secara kimiawi yaitu dengan menggunakan bahan
soil conditioner. Ketiga jenis konservasi tersebut
sangat mudah diaplikasikan dan banyak ditemukan
di Indonesia.

ewasa ini, pemanasan global
sangat terasa dan terlihat ber-
dampak ke tanaman tahunan
kopi dan kakao. Pemanasan

global memberi pengaruh terhadap kondisi
tanaman tahunan seperti ketahanan tanaman
terhadap serangan hama dan penyakit, serta
produktivitas tanaman. Oleh karena itu, tanaman
tahunan memerlukan perawatan yang intensif
agar dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Sebaran tanaman kopi dan kakao di Indonesia
sangat beragam, mulai dari ujung Indonesia yang
beriklim basah hingga ujung timur yang beriklim
kering. Variasi iklim yang tinggi di berbagai wilayah
di Indonesia memerlukan perlakuan-perlakuan
yang berbeda pula. Teknik konservasi tanah
pastinya juga berbeda tergantung pada kondisi
daerah masing-masing. Teknik biopori merupakan
salah satu terobosan teknologi konservasi
kesuburan tanah yang dapat digunakan untuk
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Teknik konservasi tanah dan air yang
mengalami perkembangan salah satunya yaitu
secara mekanisasi. Biopori tanah merupakan
salah satu teknik konservasi tanah dan air secara
mekanik yang saat ini telah termodernisasi cara
aplikasinya sebab menggunakan mesin bor biopori
sehingga lebih efektif dan efisien. Biopori merupakan
lubang resapan dengan kedalaman 80-100 cm
dan diameter sekitar 10 cm. Lubang biopori dibuat
menggunakan bor manual ataupun bor mesin.
Biopori tanah dalam perkembangannya selain diisi
dengan seresah atau sampah organik, dapat pula
diisi dengan bahan organik maupun pembenah
tanah. Sebuah penelitian melaporkan bahwa
penggunaan sampah organik di lubang biopori
dapat meningkatkan aktivitas fauna tanah
sehingga menghasilkan banyak pori-pori tanah2).
Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa
penggunaan sumbu bahan organik secara vertikal
yang serupa dengan biopori di perkebunan kopi
di dataran tinggi mampu menghasilkan buah kopi
sekitar 1.000 butir/pohon dan kehilangan lengas
daun sebesar 25% lebih baik dibandingkan tanpa
perlakuan biopori1).

Aplikasi Biopori di Perkebunan
Kopi dan Kakao

Manfaat biopori sangat besar untuk kehidupan
flora dan fauna tanah. Aktivitas flora dan fauna
menyebabkan kemampuan penggunaan lahan
meningkat sebab lahan menjadi lebih subur.
Lubang-lubang tanah atau yang lebih dikenal
dengan pori tanah dapat terbentuk akibat
aktivitas fauna di dalam tanah salah satunya
aktivitas cacing yang dapat membuat pori-pori
tanah semakin meningkat lewat gerakan-gerakan
tubuhnya. Berikut manfaat aplikasi biopori tanah
di lahan perkebunan:
1. Meningkatkan resapan air ke dalam tanah.
2. Sebagai tempat pengomposan.
3. Mengurangi tingkat genangan air melalui

proses resapan air tanah.
4. Mengurangi run off.
5. Meningkatkan aktivitas flora dan fauna tanah.
6. Mencegah terjadinya erosi tanah.

Teknologi konservasi tanah dan air sangat
penting bagi komoditas perkebunan. Tanaman
perkebunan kopi dan kakao merupakan tanaman
tahunan yang memiliki umur hidup sampai dengan
25 tahun. Tanaman-tanaman tahunan seperti ini
sangat membutuhkan perawatan yang maksimal
dalam hal konservasi tanah dan air. Rorak dan
mulsa merupakan salah satu contoh teknologi
konservasi yang biasa digunakan di perkebunan.
Namun dengan konservasi tanah dan air melalui
aplikasi biopori yang lebih modern di perkebunan
akan semakin membantu peningkatan kelestarian
tanah dan air yang lebih efektif dan efisien, baik
dari aspek tenaga, waktu, dan biaya.

Mesin bor biopori

Cara aplikasi biopori di perkebunan sangat
mudah. Bahkan mesin biopori ini multi fungsi
karena juga dapat digunakan sebagai mesin
pembuat lubang tanam. Cara pembuatan biopori
untuk tanaman kopi dan kakao sebagai berikut:
1. Lubang biopori dibuat dengan jarak 50 cm dari

batang pokok dengan kedalaman 100 cm.
2. Di setiap tanaman dibuat 4 lubang biopori yang

mengelilingi tanaman.
3. Lubang biopori yang telah dibuat diisi dengan

bahan organik sampai penuh.
Tidak hanya alat bor biopori saja yang terus

berkembang, pengisi biopori saat ini sudah mulai
dikaji keefektifannya untuk tanaman kopi dan
kakao. Pengisi lubang biopori yang ringkas,
ringan, dan mudah diaplikasikan adalah yang
paling banyak diminati.
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Pupuk organik pengisi lubang biopori

Penutup
Teknik konservasi tanah dan air mengalami

perkembangan yang pesat. Modernisasi teknik
konservasi tanah dan air secara mekanik meng-

gunakan mesin bor biopori di perkebunan kopi dan
kakao semakin memudahkan aplikasi biopori yang
lebih efektif dan efisien biaya, tenaga, dan waktu
sehingga kelesetarian lahan dapat terwujud.

Sumber Pustaka

Pujiyanto (2011) Use of suerface soil water in Robusta
coffee filed through organic matter nicks. Pelita
Perkebunan, 27, 191-203.

Rahmawati, I.; L.A. Kristy; L.F.R. sholihah; R.Y. Azhar;
R. Fathiyah; Rumsiah; S. Ratulangi; S. Rahayu &
Tribekti (2011). Penerapan sumur resapan dan
lubang resapan biopori (LRB) di daerah padat
penduduk. Jurnal Kimia Lingkungan, 2011.

Suripin (2002). Pelekstarian Sumberdaya Tanah dan Air.
Andi. Yogyakarta.
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Teknik Seduhan Kopi:
Sensasi Kesegaran Kopi Cold Brewing

Andi Dharmawan1)

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

Berita kematian seseorang akibat minum es kopi menjadi topik hangat
pemberitaan media massa akhir-akhir ini. Berkat pemberitaan tersebut membuat
nama es kopi menjadi sangat popular di kalangan penikmat kopi tanah air.
Hal ini juga memicu para pemilik cafe belajar lebih jauh bagaimana teknik
penyeduhan kopi yang baik. Cold Brewing satu diantara teknik penyeduhan
kopi yang wajib dipelajari untuk membuat sensasi kesegaran minum kopi.

atau gelas ukuran medium, grinder, sendok takar,
biji kopi yang sudah disangrai, dan air hangat.
Kopi sangrai dihaluskan terlebih dahulu dengan
menggunakan grinder yang diatur untuk meng-
hasilkan tingkat kehalusan coarse (kasar). Jumlah
biji kopi yang perlu digiling (grinding) dalam satu
proses penggilingan adalah minimal 30 g atau 3 kali
sendok takar. Selanjutnya, siapkan Vietnam drip
yang sudah dipasang rapat dengan penyaringnya
dan masukkan bubuk kopi sebanyak 8-15 g atau
1-2 sendok takar kopi atau 1/3 volume Vietnam
drip dan letakkan alat Vietnam drip tersebut di
atas gelas saji. Tuangkan perlahan air panas
bersuhu 90-95OC (air mendidih yang telah
didiamkan 1 menit) agar kopi terekstrak dengan
baik, dan air kopi akan menetes sedikit demi
sedikit. Tunggu 10-15 menit hingga kopi terekstrak
sempurna, berwarna jernih, dan bersih dari
ampas. Akan sangat menyenangkan sekali
melihat brewing atau tetesan dari drip, terlebih
saat kopi menebarkan aroma harum seduhannya.
Seperti lazimnya orang Vietnam, hasil brewing kopi
Vietnam Drip dapat ditambahkan es batu dan susu
kental manis lalu diaduk merata secara manual
ataupun di-blender dengan mesin. Namun, tanpa
es batu atau susu kental manis, kopi Vietnam Drip
pun dapat memberikan kenikmatan tersendiri bagi
yang menyukai sensasi body atau pekatnya kopi

opi Vietnam Drip adalah salah
satu jenis minuman kopi yang
penyeduhannya menggunakan
teknik drip (tetesan) atau

dibantu dengan alat yang bernama Vietnam Drip.
Alatnya mirip seperti topi, berbahan stainless steel
atau baja ringan tahan karat berbentuk silinder
yang memiliki lubang-lubang kecil pada bagian
bawahnya sebagai tempat keluar tetesan cairan
kopi kental yang sebelumnya sudah diisi kopi
bubuk kemudian disiram dengan air panas.
Prosesnya jelas lebih lama dari penyajian kopi
biasanya. Akan tetapi, sensasi kenikmatan kopi
dingin memberikan sedikit rasa asam, namun
tetap segar sepadan dengan lamanya penyajian
kopi Vietnam drip ini. Kopi bubuk yang diseduh
tentunya berasal dari biji kopi pilihan, ada
beberapa yang menggunakan single origin atau
satu jenis kopi saja dan juga campuran atau
blending dari beberapa jenis kopi baik Arabika
maupun Robusta. Komposisi tersebut tentunya
akan mempengaruhi citarasa yang dihasilkan.
Penyajiannya dapat ditambahkan es batu dan
susu kental manis sebagai pelengkap yang dalam
bahasa Vietnam disebut dengan ca phe sua da,
yang artinya es kopi susu.

Peralatan dan bahan yang perlu disiapkan
dalam penyajian Vietnam Drip antara lain, wadah
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tersebut. Seperti halnya kopi yang diminum dalam
pemberitaan kematian seseorang akibat diracuni
dengan sianida pada kopi yang diminumnya,
membuat kopi ini populer hingga banyak orang
yang menamakannya dengan kopi maut.

 

 

 

Tahapan proses pembuatan kopi dingin Vietnam Drip
(ca phe sua da)

Cold brewing
Lain halnya dengan es kopi Vietnam Drip

yang ditambahkan es batu, dalam istilah penyajian
seduhan kopi juga dikenal istilah cold brewing atau
proses ekstraksi kopi menggunakan air dingin
atau bersuhu ruang. Memang terdengar aneh
untuk kebiasaan orang Indonesia yang umumnya
menyeduh kopi dengan air panas. Tapi ternyata,
di belahan dunia lainnya, seperti di Amerika
Serikat, metode ini menarik peminatnya bahkan
menjadi tren sajian dalam meminum kopi saat ini.
Metode ini sebenarnya adalah salah satu teknik
legendaris yang dapat menghasilkan sajian
dengan sensasi menyegarkan yang dapat
dirasakan pada semua bagian rahang mulut.
Proses penyajiannya membutuhkan waktu hingga
lebih dari 24 jam karena harapannya adalah
didapatkan tetesan yang stabil sehingga diperoleh
tingkat kemanisan yang sedang, keasaman yang
normal, dan tidak ada rasa pahit sedikitpun,
sehingga didapatkan seduhan kopi yang nyaman

untuk dikonsumsi. Walaupun dirasa cukup lama
dalam penyajiannya, tetapi hal tersebut dapat
dijadikan peluang bahwa dalam penyajiannya
dapat distok dan tidak menuntut seseorang untuk
terus memperhatikan proses penyajiannya. Inilah
sensasi kenikmatan baru dalam seduhan kopi
pada level yang lebih tinggi lagi dari sekedar
meminum kopi dingin atau es kopi.

Cold Bruer – Slow Drip Cold Coffee Brewer

Penyajian seduhan kopi dengan teknik Cold
Brewing dapat dilakukan dengan menggunakan
Shaker atau V60 maupun Aeropress atau Cold
Bruer - Slow Drip Cold Coffee Brewer. Cold brewing
identik dengan penyajian yang membutuhkan
waktu hingga 24 jam lamanya. Akan tetapi,
dengan sedikit modifikasi dapat menekan waktu
hingga hanya 45 menit saja yaitu dengan
menggunakan shaker bottle. Langkah-langkah
penyajian kopi cold brewer yaitu siapkan shaker,
toples, es batu atau air dingin, dan biji kopi sangrai.
Giling biji kopi 30 gram ukuran medium (tidak
teralu halus ataupun kasar) dengan grinder dan
masukkan dalam shaker, kemudian tuang 150 mL
air panas bersuhu 90-95OC atau setelah 1 menit
air mendidih dan aduk atau kocok selama 45
detik. Tambahkan lagi 150 mL air bersuhu ruang
atau dingin suhu 16OC. Perbandingan banyaknya
air panas dengan air dingin adalah 1:1. Oleh
karena itu, pastikan shaker memiliki kapasitas
yang cukup sehingga dapat menampung semua
air yang dimasukkan. Setelah itu, siapkan toples
yang sudah berisi air dan es hingga volumenya
½ toples lalu masukkan shaker ke dalam toples,
dan biarkan selama 45 menit di dalam kulkas.
Setelah itu, sajikan dalam teko kecil atau gelas
dengan brewing hingga ampas terpisah dengan
baik.
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Sedangkan jika menggunakan Aeropress,
beberapa hal yang dibutuhkan adalah modifikasi
penambahan botol kemasan air minum sebagai
pengatur keluarnya air dingin pada kolom
Aeropress dan setidaknya memiliki dua filter
Aeropress. Langkahnya adalah sebagai berikut:
pertama, siapkan 45 g biji kopi sangrai 300 mL
air suhu ruang dan 200 g es batu. Botol kemasan
air yang digunakan dipotong pada bagian bawah
kemasannya untuk memasukan air dan beri
lubang dengan jarum pada bagian tutup botol
untuk air menetes keluar, pastikan 40 tetesan
setiap menitnya. Giling biji kopi sangrai ukuran
medium dan masukkan ke dalam Aeropress yang
sudah diberi filter pada permukaan bawahnya,
tuang sedikit air bersuhu ruang pada permukaan
bubuk kopinya saja atau yang dikenal sebagai
poor over, kemudian tutup dengan filter. Letakkan
botol kemasan yang sudah dimodifikasi di atas
Aeropress. Setelah itu, masukkan es batu dan air
sesuai takarannya. Tunggu hingga 24 jam, tetesan
dan brewing yang dihasilkan akan menampilkan
kesan elegan dan lembut ditenggorokan dengan
sensasi kenikmatan dan kesegaran dari asam
yang normal tanpa rasa pahit.

 

 

 

Tahapan proses Cold Brewing – Aeropress Modified

Penutup
Setiap paduan citarasa kopi tentu mengikuti

jenis kopi, lokasi tempat kopi dibudidayakan, cara
budidaya, pemanenan dan cara pengolahannya.
Akan tetapi, teknik seduhan juga akan memberikan
sensasi tersendiri bagi penikmat kopi untuk
memodifikasi rasa yang diinginkan dengan teknik
dan penyaringan seduhan. Jika ingin menikmati
kopi dengan cara berbeda, mengapa teknik yang
satu ini tidak kita coba sendiri, karena rasa,
kesegaran, body juga mengikuti karakteristik dari
kopi aslinya. Berdasarkan hasil uji cita rasa
perbandingan antara kopi yang diseduh panas
dan dingin pada jenis kopi dan perlakuan
pengolahan yang sama, diperoleh bahwa ekstraksi
menggunakan teknik cold brew tetap mampu
mengeluarkan cita rasa khas pada kopi, yaitu
kental, pekat, serta memberikan sedikit kesan
winey dibandingkan ekstraksi menggunakan air
panas yang memiliki kesan spicy dan chocolaty.

**0**
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Beauty in the Bean:
Mengungkap Rahasia Kecantikan

dalam Biji Kakao

Ariza Budi Tunjung Sari1)

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

Kakao adalah komoditi berharga yang memiliki sejuta manfaat. Bangsa Aztek
kuno memandang kakao tidak hanya untuk minuman, namun juga untuk
pengobatan berbagai penyakit. Lemak kakao juga digunakan bangsa Spanyol
untuk kecantikan dan mengobati kulit dari gigitan serangga dan sengatan matahari.

Metilsantin juga merupakan senyawa metabolit
sekunder seperti halnya polifenol. Perbedaannya,
senyawa metilsantin ditandai dengan adanya
basa purin yang mengandung nitrogen. Jenis metil-
santin utama dalam biji kakao adalah teobromin
dan kafein. Kafein merupakan senyawa aktif
dalam kopi dan terkenal dapat menahan kantuk.
Senyawa ini juga ditemukan dalam kakao, teh,
buah kola, guarana, dan tumbuhan lainnya.
Metilsantin diketahui berinteraksi dengan syaraf
dan dapat bertindak sebagaimana halnya neuro-
transmitter.

etiap butir biji kakao merupakan
sumber lemak, serat, dan polifenol.
Polifenol adalah senyawa metabolit
sekunder yang dihasilkan sebagai

bentuk pertahanan tanaman terhadap predator
seperti serangga. Ciri khas senyawa polifenol
adalah adanya gugus fenol berbentuk segi enam.
Apabila dimakan, polifenol bereaksi dengan air liur
dan memunculkan rasa sepat. Polifenol merupakan
antioksidan alami yang menangkal radikal bebas
dan mencegah kerusakan sel. Selain itu, polifenol
juga mempengaruhi respon imun tubuh sehingga
dapat menjadi anti-inflamasi.

  

Struktur senyawa katekin, salah satu bentuk polifenol dalam kakao (kiri),
dan kafein salah satu bentuk metilsantin (kanan)

(sumber: www.sigmaaldrich.com)
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Polifenol Kakao Meningkatkan
Sirkulasi Darah pada Kulit

Insitut Dermatologi Eksperimental di Jerman
mengadakan penelitian terhadap kelompok wanita
yang diminta meminum minuman kakao dengan
kandungan polifenol yang berbeda. Kelompok wanita
pertama mengonsumsi 27 mg/hari, sementara
kelompok kedua mengonsumsi 326 mg/hari.
Keduanya meminum minuman tersebut setiap hari
selama dua belas minggu. Peneliti memapar kulit
para relawan dengan sinar ultraviolet dan
mengamati apakah kulit mengalami kerusakan.
Hasilnya, setelah dua belas minggu kelompok
kedua yang mengonsumsi polifenol kakao lebih
banyak mengalami peningkatan sirkulasi darah
di kulit. Bukan hanya itu, ketebalan dan kelembaban
kulit pun ikut meningkat1).

Penelitian dari Institute Biokimia dan Biologi
Molekuler, Dusseldorf, Jerman, menemukan
bahwa efek positif polifenol tidak saja terlihat
setelah konsumsi dalam jangka waktu yang lama.
Neukam dan timnya meyakini polifenol memberi-
kan manfaat segera setelah dikonsumsi. Dua
kelompok wanita diminta mengonsumsi dua jenis
minuman kakao. Salah satu kelompok menerima
minuman dengan kandungan polifenol yang
rendah (27 mg) sementara kelompok lainnya

menerima kandungan polifenol yang lebih tinggi
(326 mg). Kelompok yang mengonsumsi polifenol
tinggi tampak mengalami peningkatan sirkulasi
darah di kulit sebanyak 170%, serta kandungan
oksigen yang meningkat sebanyak 180%2). Hal
ini menunjukkan, tidak perlu waktu lama untuk
memperoleh manfaat dari polifenol kakao.

Polifenol dan Lemak Kakao
Memperbaiki Kekenyalan dan
Elastisitas Kulit

Penelitian dari Prancis dan Belgia dilakukan
dengan menggunakan jaringan kulit manusia
yang diolesi polifenol kakao. Selanjutnya diamati
perubahan pada protein glikosaminoglikan,
kolagen tipe I, tipe III, dan tipe IV. Keempat jenis
protein ini merupakan penyusun kulit dan
mempengaruhi kekenyalan kulit. Ditemukan
bahwa pada kulit yang diberi polifenol, protein
glikosaminoglikan meningkat 145198% lebih
banyak dari kulit biasa. Adapun jumlah kolagen-
nya meningkat sebanyak 2399%. Polifenol yang
diberikan pada jaringan kulit tersebut dicampurkan
dengan lemak kakao dengan kandungan 0,5
0,75%3).
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Sebenarnya, kakao bukan barang baru
sebagai bahan baku kosmetika. Namun, komponen
yang digunakan masih terbatas pada lemak kakao
dan aromanya. Lemak kakao merupakan pelembab
yang baik dan sangat nyaman di kulit disebabkan
sifat fisiknya yang meleleh pada suhu tubuh. Aroma
cokelat sangat disukai karena membangkitkan
semangat dan telah banyak digunakan dalam
berbagai paket perawatan tubuh. Bahkan, aroma
cokelat juga dihadirkan dalam parfum. Namun,
manfaat lain dalam biji kakao yakni polifenol belum
banyak diwujudkan dalam bentuk kosmetika
sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Penutup
Kakao menyimpan beragam manfaat, tidak

hanya untuk bahan pangan, namun juga untuk
kesehatan dan kecantikan. Komponen biji kakao
yang bisa digunakan tidak terbatas pada lemak

kakao namun juga pada senyawa metabolit
sekunder seperti polifenol. Hal ini membuka
peluang untuk pengembangan kosmetika berbasis
senyawa aktif kakao.

Sumber Pustaka

1)Heinrich, U.; K. Neukam; H. Tronnier; H. Sies & W. Stahl
(2006). Long-term ingestion of high flavanol cocoa
provides photoprotection against UV-induced
erythema and improves skin condition in women.
The Journal of Nutrition, 136, 1565-1569.

2)Neukam, K.; W. Stahl; H. Tronnier; H. Sies, & U. Heinrich
(2007). Consumption of flavanol-rich cocoa acutely
increases microcirculation in human skin. European
Journal of Nutrition, 46, 53-56.

3)Gasser, P.; E. Lati; L. Peno Mazzarino; D. Bouzoud; L. Allegaert
& H. Bernaert (2008). Cocoa polyphenols and their
influence on parameters involved in ex vivo skin
restructuring. International Journal of Cosmetic
Science, 30, 339-345.

**0**

Jaringan kulit (a) tanpa diberi polifenol, (b) diberi lemak kakao, dan (c) diberi polifenol kakao dan lemak kakao
(sumber: Gasser et al., 2008)
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Model Hilirisasi Kakao dengan
Pengembangan Konsep “Craft Chocolate”

untuk Konsumen Jepang

Hendy Firmanto1)

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

Kebutuhan terhadap citarasa asli (original) biji kakao pada sebagian
konsumen cokelat di negara-negara maju termasuk Jepang merupakan peluang
bagi pengembangan cokelat dalam negeri. Hilirisasi kakao di Indonesia dilakukan
dengan mendorong pengolahan bersama melalui pembentukan unit pengolahan
hasil (UPH) yang dikelola oleh unit usaha milik kelompok tani. CV Kakao Kita di
Jayapura adalah satu usaha kecil di Jepang. Dalam proses produksinya, CV. Kakao
Kita bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka)
yang berperan penting dalam pengelolaan, serta PT. Alter Trade Japan (ATJ)
yang berperan sebagai pembeli yang memasarkan produk cokelat yang dihasilkan
(Craft Chocolate) di Jepang. Kerjasama ketiga pihak tersebut telah dimulai
sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan pengolahan cokelat
yang memungkinkan dikembangkan oleh kelompok tani sehingga dihasilkan
citarasa yang lebih natural dengan tetap menjaga mutu keamanan pangannya
dan dapat diminati konsumen Jepang. Cokelat dihasilkan melalui sistem kerjasama
(partnership) dengan tidak dijual dalam kuantitas yang besar namun dijual hanya
untuk pasar khusus dan konsumen yang terbatas (niche maket).

makanan cokelat akan memiliki potensi citarasa
yang lebih natural (original) yang merupakan
karakter cokelat dengan kualitas yang baik dan
diminati pasar termasuk pasar Jepang. Konsumen
Jepang saat ini mulai tertarik untuk mendapatkan
varian cokelat baru yang mampu menawarkan
citarasa natural yang berbeda dengan produk-
produk makanan cokelat yang telah tersedia di
pasaran. Citarasa natural dianggap memiliki
deskripsi yang khas dan tidak banyak meng-
gunakan bahan tambahan sintetis untuk mem-
perkaya citarasa.

saha tani kakao saat ini
didorong oleh Pemerintah
untuk berkembang ke arah
pengolahan biji kakao menjadi

produk setengah jadi maupun produk jadi, yaitu
bertujuan untuk meningkatkan rasio keuntungan
dari harga kakao bagi petani. Model hilirisasi kakao
dengan pengembangan pengolahan melalui
kelompok tani atau unit pengolahan bersama
(UPH) merupakan salah satu peluang untuk
merealisasikan terciptanya industri kecil peng-
olahan kakao yang diorganisir oleh kelompok tani.
Produk hasil olahan petani atau UPH yang berupa
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penerapan Good Agricultural Practices (GAP) di
kebun mereka masing-masing.

Papua merupakan salah satu penghasil
kakao dengan kawasan penanaman kakao
berada di areal hutan dengan pemeliharaan
kebun yang bervariasi mulai dari non-intensif
hingga intensif, namun umumnya bersifat
tradisional dan tidak banyak menggunakan bahan
kimia dalam perawatan kebunnya sehingga dinilai
mendukung keamanan pangan dan mendekat
kepada konsep pertanian organik. CV. Kakao Kita
di Kota Jayapura yang diketuai oleh Decky
Rumaropen merupakan salah satu kelompok
petani yang memiliki kerjasama langsung
dengan suplier dari Jepang yakni PT. Alter
Trade Japan yang berlokasi di Tokyo. Biji kakao
fermentasi hasil pengolahan kelompok tani
tersebut akan diolah menjadi produk cokelat yang
akan didistribusikan toko atau minimarket di
Jepang yang sebelumnya telah memesan secara
online untuk selanjutnya diformulasi kembali
ataupun dijual langsung kepada pelanggan.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan, biji
kakao milik CV. Kakao Kita termasuk dalam biji
ukuran besar (<85 butir/100 gram), kadar kulit
rata-rata sebesar 15% dan sebagian adalah
varietas Kerafat yang pohon aslinya berasal dari
wilayah Papua New Guinea (PNG).

Potensi Kakao Indonesia
Indonesia saat ini merupakan negara produsen

kakao terbesar ketiga dunia setelah negara Pantai
Gading (Côte d’Ivoire) dan Ghana di Afrika. Oleh
karena itu produksi dan mutu biji kakao dari
Indonesia dapat mempengaruhi harga pasaran
kakao dunia. Produsen cokelat dengan kualitas
premium saat ini masih didominasi oleh negara-
negara Eropa seperti Belgia, Belanda, Swiss dan
Amerika Serikat. Sebagai negara produsen
terbesar ketiga produk olahan kakao di dalam
negeri perlu didorong melalui upaya hilirisasi di
tingkat petani. Hal tersebut dikarenakan sebanyak
70% dari total produksi biji kakao Indonesia masih
dipasarkan ke luar negeri dalam bentuk biji kering
dan 30% saja yang mampu diolah menjadi produk
jadi di dalam negeri oleh industri-industri besar
pengolah kakao. Sebagain besar biji yang
dipasarkan juga masih berupa biji non-fermentasi,
sehingga dengan adanya pengolahan langsung
di tingkat petani diharapkan dapat mendorong
potensi petani menghasilkan biji fermentasi, karena
petani tidak akan dapat menghasilkan produk hilir
makanan kakao dengan citarasa yang baik tanpa
penggunaan biji kakao fermentasi. Lebih jauh
dengan didapatkannya citarasa yang baik pada
produk yang dihasilkan oleh petani senidiri maka
akan meningkatkan kepedulian petani terhadap

Perusahaan besar pengolah kakao dunia
Nama perusahaan Negara
Mars Inc Amerika
Mondelléz International Inc Amerika
Nestlé SA Swiss
Meiji Holdings Co Ltd Jepang
Ferrero Group Italia
Hershey Foods Corp Amerika
Arcor Argentina
Chocoladenfabriken Lindt Swiss
Ezaki Clico Co Ltd Jepang
Yildiz Holding Turki
Sumber: ICCO, 2014.
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*)Dokumentasi: Rumaropen

Aktivitas Petani Kakao di CV. Kakao Kita, Jayapura

Produksi Cokelat

Pengolahan biji menjadi produk cokelat yang
dilakukan oleh CV. Kakao Kita, Jayapura meng-
gunakan mesin pengolahan hilir skala kelompok
tani dengan kapasitas biji terolah sebanyak 200 kg/
hari. Pada tahun 2016, CV. Kakao Kita pasta dan
permen kakao sebanyak 11 ton yang dikerjakan
menjadi tiga bagian pengolahan. Pertama, produk
permen yang dihasilkan selama 3 bulan pertama
proses sebanyak 6.500 bar permen cokelat
dengan berat per batang 50 g. Proses pengolahan
hilir untuk memproduksi permen cokelat masih
bekerjasama dengan Puslitkoka. Dalam kerjasama
tersebut CV. Kakao Kita sebagai pemasok bahan
dan pemasaran di dalam negeri, sedangkan
PT. Alter Trade Jepang melayani pemasaran di
Jepang. Pada tahap inisiasi petani dan pengolah
biji dari CV. Kakao Kita diikutsertakan dalam
proses pengolahan produk hiilir di Puslitkoka,

sehingga diharapkan pada tahun mendatang
dapat mengolah sendiri biji kakaonya dengan
pendampingan lapangan oleh Puslitoka. Sementara
itu, CV. Kakao Kita dapat memasarkan langsung
kepada PT. Alter Trade Japan .

Tahapan pengolahan biji kakao pada proses
hilir diawali dengan pengukusan biji pada suhu
100OC selama 15 menit untuk kemudian langsung
diumpankan kepada mesin penyangrai (steaming-
direct roasting) untuk menurunkan kontaminasi
mikroba pada permukaan kulit biji sebagai kontrol
sebelum memasuki proses lebih lanjut, sehingga
diperoleh kadar mikroba yang rendah (<3.102 cfu).
Selanjutnya biji sangrai dikupas untuk memisah-
kan kulit biji (shell) dan selanjutnya dipastakan
dengan ukuran 400 µm. Kemudian, pasta kakao
ditambahkan gula dan susu dengan formulasi
tertentu untuk kemudian dihaluskan dengan mesin
ball mill hingga tingkat kehalusan 30 µm pada suhu
60OC. Dilanjutkan dengan proses konching selama
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48 jam agar aroma cokelat dapat melapisi seluruh
permukaan partikel gula dan susu sehingga
dihasilkan intensitas aroma cokelat yang kuat. Pasta
cokelat yang telah dicetak menjadi cokelat bar

dikemas dan disimpan pada suhu 15OC (tempering)
hingga proses pengiriman. Selanjutnya, permen
cokelat dengan merek Craft Chocolate siap
dipasarkan.

Unit produksi cokelat di Puslitkoka
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* *)Dokumentasi: Yoshimura

Produk-produk "Craft Chocolate" milik PT. ATJ

Formulasi dan Jenis Produk
"Craft Chocolate"

Pembuatan cokelat bar umumnya meng-
gunakan empat bahan utama yakni pasta kakao
(cocoa liquor), lemak kakao (cocoa butter), gula
dan susu dalam formulasinya. Formulasi pada
Craft Chocolate diupayakan dapat dibuat dengan
formula tanpa penambahan lemak kakao (cocoa
butter) dikarenakan pada awal produksi
kemungkinan kelompok tani akan mengalami
kendala untuk mendapatkan lemak kakao murni
serta biaya produksi lemak kakao yang masih

relatif mahal. Formula dark chocolate dengan
prosentase pasta kakao 65-80% dan formula plain
chocolate dengan komposisi 55% dapat dilakukan
hanya saja penambahan komponen tambahan
gula hanya dapat dilakukan saat pasta kakao
telah mencapai ukuran partikel sebesar 100 µm.
Cokelat dengan tanpa penambahan lemak non
kakao (couverture) akan menghasilkan citarasa
yang lebih baik jika dibandingkan dengan
penambahan lemak non kakao atau cocoa butter
substitute khususnya untuk pengolahan terbatas
pada skala kelompok petani.
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Pemasaran "Craft Chocolate" di
Jepang

Pola pemasaran produk Craft Chocolate yang
dilakukan PT. ATJ melalui pemesanan secara
online. PT. ATJ memberikan informasi kepada
calon pelanggan melalui sosialisasi mutu produk
hingga mendatangkan petani dari CV. Kakao Kita
untuk meyakinkan calon pembeli. Pelanggan
juga dapat melakukan kunjungan lapangan di
Puslitkoka untuk melihat dan mengkonfirmasi
langsung sarana produksi dan sistem sanitasi

untuk menjamin mutu produk yang diekspor dan
diterima oleh pembelinya. Pengenalan produk
craft chocolate juga dilakukan oleh PT. ATJ
dengan mengikuti pameran untuk mempromosi-
kan kepada calon pelanggan baru dan meng-
komunikasikan spesifikasi produk cokelat yang
diminati serta jumlah produk yang diinginkan
sehingga dapat dikalkulasi kapasitas tahunan
yang harus dipenuhi oleh PT. Alter Trade Japan
dan dikoordinasikan dengan produsen CV. Kakao
Kita di Jayapura.

 

 

**)Dokumentasi: Yoshimura

Sosialisasi dan Pemasaran Craft Chocolate di Fukuoka
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Mutu dan Kemanan Pangan
"Craft Chocolate"

Keamanan pangan merupakan faktor
utama yang harus dipenuhi oleh produk-produk
yang akan memasuki pasar Jepang. Kontaminan
dari bahan non kakao dapat dihindari dengan
menggunakan bahan gula berserti f ikasi
sehingga dapat terbebas dari bahan tambahan
yang bersifat allergen terhadap konsumen
tertentu, sedangkan kontaminan pada bahan
kakao yang harus dipenuhi adalah batas
cemaran mikroba patogen dan kontaminasi
butiran logam selama proses pengolahan.
Mikroba patogen harus dikendalikan dari awal
proses dan dikendalikan titik kritisnya selama
proses produksi dengan menjaga sanitasi alat,
ruang produksi, pekerja, dan kondisi udara.
Pengendalian ruang produksi dilakukan dengan
pembatasan wilayah (zoning) menjadi dua,
yakni wilayah hijau yang terdiri dari proses
pengukusan, penyangraian dan pengupasan
kulit dimana kontrol sanitasi alat, udara dan
pekerja lebih rendah. Zona merah yang terdiri
dari proses pemastaan, penghalusan, pengon-
cingan dan pengemasan memiliki titik kritis
yang tinggi sehingga dilakukan sanitasi alat,
sanitasi  peker ja, dan pengendal ian kadar
mikroba di udara ( falling number) termasuk
dengan menjaga kebersihan pendingin udara.

Detektor logam dan media TPC
untuk pengendalian kontaminan

Penutup
Hilirisasi kakao melalui pengembangan konsep partnership yang diterapkan dalam proses produksi

Craft Chocolate merupakan model pengolahan yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh skala
kelompok tani dalam unit pengolahan hasil yang mampu menghasilkan produk cokelat dengan citarasa
yang lebih natural (original). Citarasa natural merupakan faktor yang penting dan diminati oleh konsumen
di Jepang dan negara lainnya karena dinilai lebih baik daripada cokelat di pasaran pada umumnya. Peluang
menjangkau pasar di berbagai negara termasuk Jepang sangat besar apabila dilakukan dengan sistem
pengolahan bersama dengan melibatkan pemasok produk jadi seperti PT. Alter Trade Japan.
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Kenalkan Kopi Pasuruan sebagai
Instrumen Meningkatkan Citra Daerah

Lya Aklimawati1)

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

Kopi Indonesia kini semakin dikenal karena keunikan citarasanya. Keunikan
kopi tergambarkan dari karakteristik citarasa yang berbeda antar daerah.
Perbedaan citarasa inilah yang mendorong stakeholders terutama pemerintah
daerah untuk melindungi produk lokalnya dengan Indikasi Geografis. Maraknya
dunia bisnis kopi menjadikan Indikasi Geografis sebagai instrumen untuk
memasarkan kopi dan meningkatkan citra daerah. Melalui karakter citarasanya,
kopi Pasuruan dapat dikenalkan dan sekaligus digunakan sebagai “alat” untuk
mengangkat nama daerah ke khalayak luas.

daerah. Berbagai kopi specialty Indonesia yang
sudah mempunyai brand di pasar internasional
meliputi Toraja Coffee, Kallosi Coffee, Java
Arabika Coffee, Gayo Coffee, Mandailing Coffee,
Lintong Coffee, Bali Kintamani Coffee, Flores
Bajawa Coffee, Java Preanger, Baliem Coffee,
dan lain-lain. Sebagian besar kopi specialty Indo-
nesia umumnya termasuk jenis kopi Arabika.
Produksi kopi spesialti tidak hanya berasal dari
kopi Arabika, tetapi juga dapat dikembangkan
untuk jenis kopi Robusta dengan menghasilkan
fine Robusta. Sebagian besar kopi Arabika In-
donesia dipasarkan ke segmen pasar khusus
(niche market), sehingga harganya lebih tinggi
dengan jaminan kualitas yang tentunya lebih
tinggi dibanding segmen pasar komersial. Posisi
pasar kopi special ty Indonesia harus tetap
dipertahankan karena dapat dijadikan sebagai
branded product dalam membangun citra Indo-
nesia sebagai negara produsen kopi8).

eluasnya budaya minum
kopi di kalangan masyarakat
telah menjadikan kopi
sebagai “media atau

instrumen” untuk meningkatkan citra daerah
penghasil kopi kepada khalayak umum. Kopi telah
menjadi sorotan bagi para penikmat kopi baik di
dalam negeri maupun manca negara melalui
citarasanya yang khas. Indonesia sebagai
produsen kopi mampu menarik perhatian para
penikmat dan penggemar kopi dengan menawar-
kan keunikan citarasa kopi Indonesia. Melalui
kopi, posisi pasar Indonesia di pasar kopi dunia
semakin mantap dan diperhitungkan karena
Indonesia telah menghasilkan kopi specialty dari
berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

Kopi specialty umumnya dinilai bermutu tinggi,
karakter citarasa yang khas dan nilai sejarah
tinggi4). Kopi specialty juga dikaitkan dengan faktor
lokasi geografis yang spesifik sehingga mampu
membentuk karakter citarasa yang berbeda antar
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perkebunan rakyat, sehingga pembudidayaannya
bersifat tradisional dan mutu kopi tergolong
rendah.

Saat ini, pemerintah daerah telah mem-
programkan pengembangan kopi ke beberapa
daerah, terutama di sentra-sentra produksi kopi
Robusta maupun Arabika. Upaya ini dilakukan
untuk meningkatkan produksi dan mutu kopi yang
dihasilkan petani. Sasaran utama pemerintah
adalah meningkatkan nilai tambah produk kopi
melalui perbaikan mutu dan mekanisme pasar.
Pada tahun 2015, perkebunan kopi rakyat di
Kabupaten Pasuruan seluas 4.458,20 ha dengan
total produksi sekitar 1.283,13 ton2). Berdasarkan
luas areal tersebut, pengembangan kopi Robusta
belum terpisah secara jelas dengan pengembangan

Potensi Pengembangan Kopi
di Pasuruan

Indonesia masih memiliki wilayah potensial
untuk pengembangan kopi Arabika maupun kopi
Robusta. Salah satu wilayah yang berpotensi
untuk pengembangan kopi adalah Jawa Timur,
khususnya Kabupaten Pasuruan. Sebagai sentra
produksi kopi, Kabupaten Pasuruan dapat
dikatakan masih memiliki potensi yang tersembunyi
terkait pengembangan kopi. Dibandingkan
Kabupaten Bondowoso dan Malang, kopi dari
Kabupaten Pasuruan masih kalah bersaing dalam
memperluas pangsa pasarnya. Hal ini terkait
keterbatasan akses pasar yang masih dihadapi
oleh petani. Sebagian besar kopi dikelola oleh

   

Kopi specialty dari beberapa sentra produksi kopi Arabika di Indonesia
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kopi Arabika. Pembudidayaan kopi tersebar di
beberapa kecamatan dengan sentra produksi
utama antara lain Kecamatan Tutur, Purwodadi,
Puspo, Purwosari, Lumbang dan Prigen. Sebagian
besar petani masih membudidayakan kopi Robusta
dan hanya sebagian kecil yang mengembangkan
kopi Arabika. Belakangan ini, petani mulai melirik
untuk mengembangkan kopi Arabika karena
tertarik dengan tawaran harga yang lebih tinggi
dibanding kopi Robusta. Selama ini petani hanya
mengetahui bahwa harga jual kopi Arabika di
pasar lokal atau pun di pedagang pengumpul
tidak berbeda dengan kopi Robusta. Minimnya
pengetahuan petani terkait aspek budidaya kopi
hingga aspek pemasarannya, mencerminkan
petani belum pernah mengikuti pelatihan/
pembinaan guna memperbaiki performa kebun
dan mutu kopinya.

Pada tahun 2015, Dinas Perkebunan dan
Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Pasuruan
bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia (Puslitkoka) untuk meningkatkan
kapasitas dan pengetahuan petani melalui program
pelatihan. Petani dan petugas lapang diberikan
pelatihan tentang aspek agronomis, penanganan
pasca panen, uji citarasa kopi, dan pemasaran.
Hal ini dilakukan untuk membuka wawasan petani
mengenai prospek komoditas kopi ke depan.
Selain program pelatihan, Disbunhut Kabupaten
Pasuruan menjalin kerjasama dengan Puslitkoka
untuk memetakan potensi kopi guna mengangkat
reputasi kopi Pasuruan. Melalui skema kerjasama
ini, beberapa sampel kopi asalan hasil produksi
petani diambil untuk dilakukan analisis mutu di
Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia.

Dari segi mutu citarasa, penilaian mutu
citarasa kopi Robusta maupun kopi Arabika asal
Kabupaten Pasuruan tergolong cukup bagus.
Profil citarasa positif  yang ditemukan pada
sampel kopi Robusta sangat bervariasi yang
meliputi chocolaty (sensasi rasa coklat), caramelly
(sensasi bau gula gosong), spicy (sensasi aroma
rempah seperti cinnamon, cengkeh dll), cereally
(sensasi aroma biji-bijian seperti jagung, kedelai

dll), sweet (rasa manis), buttery (rasa kental
seperti mentega/minyak), dan brown sugar (bau
gula jawa). Beragamnya profil citarasa positif juga
muncul pada sampel kopi Arabika. Citarasa positif
yang sering dijumpai pada kopi Arabika meliputi
chocolaty (sensasi rasa coklat), herbal (sensasi
aromatik seperti tumbuhan/sayuran), spicy
(sensasi aroma rempah seperti cinnamon,
cengkeh dll), dan nutty (sensasi aroma kacang
panggang). Kedua jenis kopi (Robusta dan
Arabika) asal Pasuruan tersebut memiliki
kesamaan karakter citarasa chocolaty dan spicy.

Meskipun citarasa positif kopi bervariasi,
tetapi kopi asalan dari petani juga ditemukan
cacat rasa. Beberapa cacat rasa yang ditemukan
pada kopi Robusta meliputi harsh (rasa getir),
coffee pulp (bau kulit/daging buah kopi (pulp),
sensasi aroma asam), dan earthy (bau tanah
segar/basah). Sementara pada kopi Arabika,
cacat rasa yang ditemui meliputi dried fruit (bau
buah kering), winey (bau minuman anggur),
astringent (rasa sepat/kelat), liberoid (bau buah
nangka, asam, dan kulit kopi terfermentasi), greenish
(bau dedaunan segar, kacang-kacangan segar,
rumput segar, buah mentah), dan coffee pulp
(bau kulit/daging buah kopi (pulp), sensasi aroma
asam). Cacat-cacat citarasa kopi asalan tersebut
dapat dikurangi melalui perbaikan metode
pengolahan hulu, pemetikan buah secara selektif,
proses penjemuran, dan penyimpanan kopi yang
baik.

Penilaian citarasa terhadap kopi Robusta,
kopi asalan di tingkat petani memiliki nilai citarasa
mencapai nilai 80. Kopi asalan tersebut berasal
dari Desa Gerbo, Desa Tambaksari, Desa Puspo
dan Desa Ledug. Nilai citarasa kopi Arabika juga
tidak kalah dengan nilai citarasa kopi Robusta,
karena nilainya juga dapat mencapai nilai 80.
Kopi Arabika tersebut diambil dari petani kopi di
Desa Tambaksari dan Desa Dawuhan Sengon.
Nilai citarasa melebihi nilai 80 memberikan
peluang kopi Robusta maupun kopi Arabika asal
Pasuruan untuk dikembangkan sebagai produk
kopi dengan mutu citarasa yang khas.
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Pembentukan Citra Kopi
Pasuruan di Mata Publik

Dalam menggarap komoditas kopi ke depan,
Pemerintah setempat mulai membentuk citra
merek (brand image) untuk mengenalkan kopi
Pasuruan kepada khalayak luas. Tujuan jangka
panjangnya adalah menarik pembeli-pembeli
potensial dan menjalin kerjasama kemitraan
khususnya eksportir. Dengan demikian, petani kopi
akan mendapatkan akses pasar dan nama kopi
Pasuruan akan terangkat. Pembentukan citra
yang positif  berperan sangat penting dalam
pemasaran produk kopi. Berdasarkan definisinya,
citra diartikan sebagai seperangkat keyakinan,
kepercayaan, ide, kesan, dan persepsi yang
dimiliki seseorang atau konsumen terhadap suatu
produk4). Melalui pembangunan citra, kopi Pasuruan
dapat menarik pembeli potensial baru, mem-
pertahankan pelanggan lama, dan membuat para
konsumen membayar lebih mahal atas produk
kopi tersebut. Dengan konsep citra positif
terhadap produk kopi, pemerintah setempat
bersama petani dapat mengenalkan dan memasar-
kan produk kopi dengan mengedepankan mutu
kopi terutama mutu citarasa. Sebab, unsur yang
melekat pada citra dan mampu mencuri perhatian
konsumen adalah mutu kopi itu sendiri. Keunikan
citarasa kopi yang ditawarkan akan mendorong
konsumen untuk membeli produk tersebut.

Berbicara membentuk citra, petani memang
harus memperhatikan aspek mutu karena petani
sebagai tangan pertama yang memproduksi kopi.
Mutu kopi yang dapat memenuhi dan bahkan
melebihi harapan konsumen akan meningkatkan
nilai jual produk kopi tersebut. Dengan kata lain,
mutu merupakan aspek yang perlu mendapat
perhatian besar dalam membangun citra.
Sementara itu, citra diperlukan untuk menggugah
rasa ketertarikan konsumen dalam membeli kopi
dari suatu daerah. Berkaitan dengan citra daerah,
eksistensi Indikasi Geografis (IG) dalam memeta-
kan dan memberikan perlindungan produk kopi
dari suatu daerah semakin berkembang. Beragam
kopi Indonesia yang telah terdaftar sebagai produk
IG meliputi kopi Kintamani Bali, kopi Flores Bajawa,
kopi Java Preanger, kopi Gayo, kopi Toraja, dan
sebagainya. Perkembangan IG untuk melindungi
produk daerah tersebut dapat dijadikan sebagai

salah satu strategi branding dalam mengenalkan
kopi Pasuruan di mata publik.

Pemahaman produk IG pada dasarnya belum
diketahui oleh masyarakat luas. Pemberian label
IG umumnya ditujukan untuk semua barang
dengan mutu, reputasi atau karakteristik tertentu
yang dipengaruhi oleh asal geografis produk
tersebut. Dalam rantai perdagangan kopi, IG
digunakan sebagai instrumen promosi atau
strategi pemasaran produk untuk meningkatkan
reputasi produk maupun kemampuan ekonomi
daerah. Dengan melihat potensi kopi Pasuruan,
implementasi IG memegang peran penting bagi
produsen lokal, dalam hal ini petani, untuk
memberikan perlindungan terhadap nama asal
produk, menghindari perdagangan tidak sehat
melalui sistem keterunutan, dan memasuki segmen
pasar tertentu. Perlindungan tersebut terwujud
dalam bentuk “label” yang menunjukkan bahwa
produk IG merupakan produk milik masyarakat
di daerah tersebut.1,3,5,6)

Penutup
Keberagaman kopi Indonesia yang telah

memiliki reputasi di mata konsumen manca
negara, mendorong pemerintah daerah utamanya
sentra produksi kopi untuk melindungi produknya
melalui skema Indikasi Geografis. Peran Indikasi
Geografis menjadi penting terutama bagi petani
maupun Pemerintah daerah dalam mengangkat
citra produk dan daerah asal produk. Keberadaan
Indikasi Geografis ini berpotensi untuk digunakan
sebagai instrumen promosi produk kopi Pasuruan
dan sekaligus mengenalkan Pasuruan sebagai
daerah penghasil kopi dengan karakter citarasa
kopi yang khas. Selanjutnya, kopi Pasuruan
dijadikan “alat” untuk menggugah ketertarikan
konsumen kopi dan meningkatkan citra daerah.
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Arti Pentingnya Membangun Kemitraan
dalam Suatu Rantai Nilai Bagi Pelaku

Bisnis dan Petani Kopi/Kakao

Diany Faila Sophia Hartatri1)

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

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi banyak negara
berkembang yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Salah
satunya dikarenakan sektor pertanian dapat berkolaborasi dengan sektor lainnya
dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Saat ini, sektor pertanian termasuk
subsektor perkebunan kopi dan kakao mengalami perubahan yang cukup drastis
sejak pasar menjadi lebih dinamis, terutama setelah adanya banyak inovasi
teknologi dan adanya peran baru sektor swasta dan pemerintahan. Selain itu,
perubahan ini salah satunya juga dipengaruhi oleh semakin eratnya hubungan
antara produsen dan konsumen di sepanjang rantai nilai. Hubungan antara
petani dan pelaku bisnis tersebut dijalin dengan tujuan memberikan keuntungan
bagi kedua belah pihak.

itu, petani kopi Indonesia umumnya melakukan
minimum pemangkasan yang berakibat pada
rendahnya produktivitas tanaman kopi. Lebih
lanjut, hal ini telah mempengaruhi kesejahteraan
petani kopi. Rendahnya investasi yang dilakukan
oleh petani kopi Indonesia disamping disebabkan
oleh keterbatasan modal dan pengetahuan yang
dimiliki oleh petani skala rumah tangga juga
dikarenakan sebagian besar petani kopi Indonesia
tidak memandang kopi sebagai salah satu cara
yang baik untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Di Indonesia terdapat dua macam metode
pengolahan kopi, yaitu metode pengolahan kering
dan metode pengolahan basah. Kedua metode
pengolahan tersebut akan menghasilkan mutu
cita rasa kopi yang berbeda. Kopi Robusta pada
umumnya diolah dengan metode pengolahan
kering, sedangkan sebagian besar kopi Arabika

ada tahun 2016 Indonesia
menjadi produsen kopi terbesar
keempat di dunia, setelah Brazil,
Colombia, dan Vietnam. Terdapat

sekitar dua juta petani terlibat dalam perkebunan
kopi yang tersebar di seluruh daerah penghasil
kopi. Sebagian besar (80%) kopi yang dihasil-
kan Indonesia adalah kopi Robusta, sedangkan
sisanya merupakan kopi Arabika. Kopi Robusta
dan Arabika sebagian besar diproduksi oleh
petani skala rumah tangga di beberapa daerah,
misalnya kopi Robusta di Lampung dan Sumatera
Selatan; sedangkan kopi Arabika dihasilkan di
Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali,
Flores, dan Jawa Timur. Sistem produksi kopi baik
Robusta dan Arabika umumnya masih tradisional,
di mana pemberian input usahatani, seperti pupuk
dan pestisida masih sangat rendah. Di samping
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produktivitas tanaman kakao di Indonesia. Selain
faktor penyebab tersebut, rendahnya akses petani
terhadap penyuluhan, informasi dan teknologi
pengelolaan usahatani dan pengolahan pasca panen
juga menyebabkan rendahnya produksi kakao
dan mutu biji kakao Indonesia. Lebih lanjut, hal ini
menyebabkan rendahnya pendapatan petani kakao.

Hingga tahun 2010, sekitar 80% ekspor
kakao Indonesia masih dalam bentuk biji kakao
mentah. Pada saat itu, pangsa pasar biji kakao
Indonesia sebesar kurang dari 15%, sedangkan
pangsa pasar produk kakao olahan (intermediate
products) hanya kurang dari 6%. Pada tahun 2010,
pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bea
keluar biji kakao hingga 15% yang dituangkan
dalam Permenkeu No. 67/PMK.011/2010. Melalui
kebijakan ini, pemerintah berupaya menumbuhkan
industri pengolahan kakao di dalam negeri yang
selanjutnya dapat meningkatkan ekspor kakao
dalam bentuk produk olahan. Satu tahun setelah
penerapan kebijakan bea keluar kakao telah
mengubah komposisi ekspor kakao Indonesia,
yaitu ekspor produk kakao olahan meningkat,
sebaliknya ekspor biji kakao mentah mengalami
penurunan. Pada tahun 2014, ekspor kakao
Indonesia dalam bentuk biji kakao adalah sebesar
63.334 ton yang memiliki pertumbuhan -29,9%,
sedangkan ekspor dalam bentuk kakao olahan
sebesar 242.206 ton dengan pertumbuhan
sebesar 23,6%.

Kecenderungan peningkatan ekspor kakao
Indonesia dan peningkatan konsumsi kakao dunia,
terutama di Asia seperti China dan Jepang
menunjukkan bahwa kakao memiliki potensi pasar
yang masing tinggi di pasar dunia. Perdagangan
bebas telah menjadikan pasar kakao internasional
dikuasai oleh negara-negara yang hanya memiliki
daya saing. Dengan demikian, Indonesia perlu
meningkatkan daya saingnya agar dapat ber-
kompetisi dengan negara produsen kakao lainnya.
Peningkatan mutu yaitu dengan melakukan
fermentasi biji kakao dan mengolah biji kakao
menjadi produk setengah jadi (bubuk kakao,
lemak kakao, dan pasta kakao) atau produk jadi
(permen cokelat, kue cokelat, dan sebagainya)
serta meningkatkan efisiensi pemasaran merupakan
salah satu cara peningkatan daya saing produk
kakao Indonesia.

diolah secara basah (baik full-washed maupun
semi-washed). Dikarenakan sebagian besar
produksi kopi Indonesia adalah Robusta maka
dapat dikatakan bahwa sebagian besar kopi
Indonesia diproses dengan metode pengolahan
kering.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka)
adalah mensosialisasikan hasil-hasil penelitian,
termasuk metode pengolahan kopi basah terutama
metode fully-washed kepada petani kopi Arabika
dengan tujuan untuk memperoleh kopi berkualitas
tinggi. Metode pengolahan kopi ini telah digunakan
oleh daerah-daerah penghasil kopi Arabika yang
terlibat dalam kegiatan pendampingan peningkatan
mutu yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia.
Kopi yang dihasilkan oleh daerah-daerah penghasil
kopi Arabika tersebut dapat dipasarkan di pasar
kopi spesialti, yang menghendaki nilai cacat
rendah karena dalam sistem produksi kopi full-
washed terdapat proses sortir kopi. Seleksi kopi
dalam metode full-washed dilakukan sejak
pemanenan buah kopi, yaitu hanya kopi
gelondong merah yang dipanen. Selanjutnya,
dilakukan penyortiran kopi gelondong merah
dengan metode perendaman di dalam ember
untuk menghilangkan kopi cacat yang dapat
mempengaruhi mutu fisik dan cita rasa kopi, serta
tentu saja akan mempengaruhi harga kopi yang
diterima oleh petani.

Produksi kakao di Indonesia
Kakao merupakan salah satu komoditas sub

sektor perkebunan unggulan bagi Indonesia.
Volume produksi kakao adalah terbesar kelima
setelah kelapa sawit, kelapa, karet dan tebu. Pada
tahun 2013, produksi kakao Indonesia mencapai
405 ribu ton sehingga menempatkan Indonesia
sebagai produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia,
setelah Pantai Gading dan Ghana.

Tanaman kakao di Indonesia diusahakan
oleh tidak kurang dari 2 juta orang petani. Di
mana, mayoritas perkebunan kakao tersebut
masih dikelola secara tradisional yaitu dengan
penggunaan minimum input, seperti pupuk dan
pestisida dan tenaga kerja. Hal ini menjadi salah
satu faktor penyebab rendahnya produksi dan
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Membangun kemitraan antara
petani dan pelaku bisnis

Di Indonesia, intervensi rantai nilai saat ini
telah banyak diaplikasikan oleh beberapa
pemangku kepentingan (stakeholder), seperti
pemerintah, pelaku bisnis, LSM, dan lembaga
donor internasional yang terlibat dalam subsektor
perkebunan, termasuk komoditas kopi dan kakao.
Saat ini, kemitraan telah menjadi tren dalam
pelaksanaan intervensi rantai nilai1). Beberapa
pelaku bisnis di bidang perkopian yang telah
melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan
dengan petani di Indonesia adalah Nestle, Tiga
Raja Internasional, dan Ecom. Ketiga pelaku bisnis
tersebut melakukan kerjasama dengan petani di
Lampung, Sumatera utara, dan Sumatera Selatan.
Sedangkan di bidang perkakaoan, pelaku bisnis
yang telah menjalin kemitraan dengan petani
adalah Mondelez International. Sejak tahun 2013
hingga akhir 2015, Mondelez telah menjalin
kemitraan dengan 8.100 petani kakao Indoensia
dari 79 komunitas desa di Sumatera dan Sulawesi.
Di samping itu, Swisscontact bekerjasama dengan
ADM kakao melalui SERAP project sejak tahun
2012 telah melatih dan bermitra dengan petani
sebanyak kurang lebih 6.000 petani di Kolaka dan
Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Beberapa tujuan kemitraan yang terjalin
antara pelaku bisnis dan petani adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu melalui
peningkatan produktivitas tanaman kopi dan
kakao, peningkatan mutu produk yang dihasilkan
oleh petani dan efisiensi rantai pemasaran.
Produktivitas tanaman kopi dan kakao Indonesia
masih relatif rendah, yaitu hanya 300-400 kg/ha/
tahun untuk tanaman kakao. Sedangkan potensi
produksi kedua komoditas kopi dan kakao dapat
mencapai 2.000 kg/ha/tahun. Sosialisasi dan
pelatihan penerapan GAP (Good Agricultural
Practices) umumnya digunakan oleh para pelaku
bisnis sebagai salah satu pendekatan untuk
meningkatkan produktivitas tanaman kopi dan
kakao. Peningkatan mutu biji kopi dan kakao juga
menjadi salah satu kegiatan utama dalam
kemitraan petani dengan pelaku bisnis. Hal ini
dikarenakan bisnis kopi dan kakao mengutama-

kan citarasa yang akan mempengaruhi minat
konsumen. Oleh karena itu, mendorong petani
untuk melakukan pengolahan basah pada kopi
Arabika dan melakukan proses fermentasi pada
kakao terus dilakukan oleh para pelaku bisnis.
Produktivitas tanaman yang tinggi dan mutu
produk yang baik tidak akan memberikan
pendapatan yang optimal bagi petani apabila
rantai distribusi pemasaran biji kopi dan kakao
relatif kompleks. Rantai distribusi yang semakin
panjang akan menurunkan harga kopi dan kakao
di tingkat petani. Di Indonesia, umumnya kopi dan
kakao harus melewati empat hingga lima tangan
distributor untuk dapat sampai di tingkat
konsumen akhir. Sehingga, harga produk akhir
yang harus dibayarkan oleh konsumen akhir
kurang kompetitif. Oleh karena itu, efisiensi rantai
distribusi pemasaran biji kopi dan kakao menjadi
salah satu faktor penting dalam peningkatan daya
saing produk kopi dan kakao Indonesia. Melalui
sistem kemitraan antara petani dan pelaku bisnis
maka rantai distribusi kopi dan kakao dapat
disederhanakan.

Keuntungan membangun
kemitraan bagi pelaku bisnis

Membangun kemitraan dalam suatu rantai
nilai haruslah memberikan keuntungan bagi kedua
pihak, yaitu pembeli dan produsen. Bagi pembeli,
kemitraan dengan produsen dapat memberikan
beberapa keuntungan, antara lain:
1. Dapat memenuhi kebutuhan konsumen di

seluruh dunia. Pelaku bisnis umumnya
melakukan kerjasama/kemitraan dengan petani
kopi dan kakao bertujuan untuk dapat
memenuhi kebutuhan konsumen baik di dalam
negeri maupun di pasar dunia. Sehingga,
pelaku bisnis memiliki kesempatan yang lebih
besar untuk meningkatkan keuntungannya4).

2. Keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang
karena adanya kepastian pasokan bahan
baku industri baik dari segi volume maupun
mutu bahan baku. Sejak awal tahun 2000,
semakin banyak perusahaan baik pedagang
maupun industri skala internasional melaku-
kan pembelian langsung ke negara-negara
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produsen kopi dan kakao, termasuk Indonesia.
Hal ini mengakibatkan semakin tingginya
persaingan dalam bisnis komoditas kopi dan
kakao. Salah satu tujuan pelaku bisnis
melakukan kemitraan dengan petani adalah
untuk memastikan keberlanjutan pasokan
bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan.
Dengan demikian, hal ini akan juga memastikan
keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

3. Peningkatan keuntungan dalam bisnis kopi dan
kakao. Keuntungan dalam bisnis kopi dan
kakao dapat diperoleh melalui peningkatan
efisiensi. Melalui kemitraan, efisiensi rantai
pemasaran dapat ditingkatkan. Dengan
demikian, keuntungan bisnis kopi dan kakao
dapat meningkat. Di samping itu, peningkatan
mutu yang dapat dicapai melalui kemitraan
juga akan meningkatkan keuntungan pelaku
bisnis (sektor swasta).

Adanya keutungan-keuntungan yang dapat
diperoleh para pelaku bisnis tersebut telah
mendorong para pelaku bisnis untuk meningkatkan
kemitraan dengan produsen kopi dan kakao.

Keuntungan membangun kemitraan
bagi petani kopi dan kakao

Berdasarkan hasil penelitian, membangun
kemitraan dengan pelaku bisnis juga memberikan
dampak positif bagi kesejahteraan petani kopi dan
kakao. Dampak positif tersebut, antara lain:
1. Memperbesar kesempatan petani untuk

memperoleh akses terhadap informasi dan
teknologi melalui penyuluhan dan pelatihan.
Salah satu kegiatan kemitraan yang lazim
dilakukan dalam rantai nilai kopi dan kakao
adalah penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, dan
pemberdayaan masyarakat. Mengingat terbatas-
nya kegiatan penyuluhan yang diselenggara-
kan baik oleh pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya, maka terbukanya akses
petani terhadap kegiatan penyuluhan, pelatihan,
sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dapat
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
petani dalam budidaya dan pengolahan kakao.

2. Peningkatan mutu produk biji kopi dan kakao
di tingkat petani. Salah satu keuntungan yang

dapat dirasakan oleh petani dengan adanya
kemitraan antara petani dengan pelaku bisnis
adalah peningkatan mutu produk. Salah satu
kemitraan yang telah terjalin antara petani dan
eksportir melalui Model kemitraan bermediasi
(MOTRAMED) yang telah diterapkan di beberapa
daerah sentra produksi kopi Arabika, seperti
Kintamani, Bajawa, dan Bondowoso telah berhasil
meningkatkan mutu biji kopi Arabika, yaitu dari
mutu asalan menjadi mutu biji kopi spesialti2).

3. Meningkatkan perekonomian petani karena
adanya peningkatan harga produk (biji kopi
dan kakao) di tingkat petani. Peningkatan
harga produk biji kopi dan kakao di tingkat
petani disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti peningkatan mutu produk dan semakin
pendeknya rantai pemasaran produk biji kopi
dan kakao. Semakin tingginya mutu mem-
pengaruhi harga di tingkat petani karena
konsumen, terutama yang berada di negara
maju menghendaki produk kopi dan kakao
yang bermutu tinggi. Hal ini dikarenakan kopi
dan kakao adalah produk minuman penyegar
yang aroma dan citarasanya dipengaruhi oleh
mutu produk. Meningkatnya harga juga dikarenakan
dalam kemitraan peran tengkulak diminimalisasi.
Sehingga, dengan adanya kemitraan telah
meningkatkan efisiensi rantai pemasaran biji
kopi dan kakao. Dengan demikian, harga di
tingkat petani menjadi semakin tinggi.

4. Terbukanya akses yang lebih besar terhadap
fasilitas keuangan, terutama kredit/pinjaman3).
Petani kopi dan kakao di Indonesia umumnya
memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas
keuangan. Pada sektor perkopian, melalui
Motramed petani kopi Arabika di Bajawa
memiliki akses yang lebih besar terhadap
pinjaman yang difasilitasi oleh pemerintah
setempat. Di sektor kakao, petani kakao di
Jembrana, Bali juga memiliki akses yang lebih
besar terhadap pinjaman dan simpanan yang
difasilitasi oleh koperasi yang bekerjasama
dengan pembeli biji kakao.

5. Terbukanya kesempatan petani untuk mem-
peroleh fasilitas pengolahan biji kopi dan kakao.
Pelaku bisnis yang telah menjalin kemitraan
dengan petani yang relatif lama umumnya
memfasilitasi alat, mesin dan bangunan
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pengolahan biji kopi dan kakao. Di Gunung
Kidul, petani kakao di Kecamatan Ponjong telah
memiliki mitra dengan PT. Pagilaran sejak tahun
1990-an. Kemitraan yang telah terjalin telah
mendorong PT. Pagilaran untuk memfasilitasi
kelompok tani dalam pembangunan unit
pengolahan kakao.

Salah satu unit pengolahan biji kopi di Bondowoso
(atas) dan unit pengolahan biji kakao di Gunung Kidul

yang difasilitasi oleh PT. Pagilaran (bawah)

Penutup
Kemitraan dijalin dengan berbagai bentuk,

misalnya melalui penyediaan fasilitas penyuluhan,
pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan
pendampingan. Sistem kemitraan antara petani
dan pelaku bisnis telah dijalin dengan tujuan
untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah
pihak. Petani kopi dan kakao di sebagian sentra
produksi telah menjalin kerjasama dengan pelaku
bisnis. Beberapa keuntungan telah dirasakan oleh
petani dan pelaku bisnis. Pengawasan dan
evaluasi secara berkala terhadap program
kemitraan yang telah dijalin antara petani dan
pelaku bisnis perlu dilakukan agar keuntungan/
manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dapat
lebih optimal.
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