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Teknik Pembuatan Marka Molekular Berbasis
Sekuensing dalam Pemuliaan Tanaman

Indah Anita-Sari1), Sobir2), dan Agung Wahyu Susilo1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118
2)Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680

Perakitan bahan tanam unggul membutuhkan tahapan dan proses pemuliaan
yang cukup panjang.  Upaya mempercepat tahapan seleksi dalam mendukung
kegiatan pemuliaan diperlukan strategi-strategi sebagai alat yang digunakan
untuk melakukan seleksi lebih dini. Perkembangan ilmu bioteknologi dan
molekular membuka peluang untuk dapat membuat marka seleksi sebagai
penanda karakter dan sifat suatu tanaman. Marka molekular bukan alat untuk
mempercepat proses pemuliaan tetapi sebagai alat bantu untuk mempercepat
siklus seleksi dalam program pemuliaan tanaman sebab seleksi dapat dilakukan
lebih awal tanpa harus menunggu fase generatif.

molekular antara lain marka berdasar pada
fragmen restriksi (Restriction Fragment Length
Polymorphisms-RFLP), mikrosatelit (Simple
Sequence Repeats-SSRs), AFLPs (Amplified
Fragment Length Polymorphisms) berbasiskan
fingerprinting dan yang lebih spesif ik pada
penyandi terkait ekspresi (Expressed Sequence
Tags-ESTs) dan SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms).

Pembuatan marka spesifik berbasis sekuensing
saat ini menjadi sebuah trend untuk mendukung
percepatan seleksi pada tanaman. Informasi
susunan basa nukleotida gen-gen tertentu yang
akan dijadikan target diperlukan untuk mencari
perbedaan susunan basa antargenotipe atau
antar spesies sehingga akan dapat disusun
primer spesif ik untuk mendeteksi sifat-sifat
tertentu. Berikut tahapan pembuatan marka
molekular berbasis sekuensing untuk sifat tertentu
pada tanaman:

ioteknologi tanaman dapat
didefinisikan sebagai ilmu dan
teknologi yang memanfaatkan
fenomena biologis untuk

menyalin dan memproduksi berbagai jenis zat
yang bermanfaat. Ilmu ini banyak digunakan dalam
upaya mendukung program pemuliaan tanaman.
Identifikasi gen-gen terkait dengan karakter
tertentu yang diinginkan, pembuatan marka
molekular sebagai alat seleksi dini pada tanaman
dan bahkan pengembangan rekayasa genetika
untuk mendapatkan tanaman dengan karakter
yang diinginkan saat ini banyak dilakukan. Marka
molekular sendiri dapat didefinisikan sebagai
penunjuk keberadaan rangkaian nukleotida atau
lebih umum dikenal dengan DNA. Marka dapat
menyandikan suatu sifat atau memberikan
informasi tentang keberadaan posisi atau sekuen
konservasi di dalam genom fungsional atau non
fungsional. Terdapat beberapa macam marka
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DNA. Primer merupakan suatu polimer asam
nukleat pendek (oligonukleotida) yang mempunyai
urutan nukleotida yang komplementer dengan
urutan nukleotida DNA template dengan panjang
15-32 bp. Untuk standar amplifikasi sepasang
primer akan memiliki kisaran pasangan basa
sekitar 20 basa panjangnya pada tiap primernya.
Pemilihan primer yang tidak sesuai dapat menyebabkan
tidak terjadinya reaksi polimerasi antara gen target
dengan primer. Terdapat dua jenis primer dalam
suatu reaksi PCR (polimerase chain reaction) yaitu
primer reverse dan forward yang bekerja pada dua
untai berbeda (sense dan antisense) dalam satu DNA.

Desain primer dapat dilakukan menggunakan
beberapa software online atau dapat dilakukan
secara manual. Secara online desain primer
dapat dilakukan menggunakan program primer
design tool yang ada di NCBI. Langkah-langkah
pembuatan primer dengan program pada NCBI
sebagai berikut:
1. Membuka web ncbi.nlm.nih.gov

2. Telusuri gen target

3. Setelah mendapatkan gen target, klik Fasta
untuk mendapatkan urutan basa nukleotida gen
yang diinginkan

Identifikasi Gen
Gen target merupakan gen yang akan dijadikan

obyek dalam pembuatan marka. Gen target sangat
tergantung pada sifat yang diinginkan misalnya
ketahanan penyakit, citarasa, atau sifat yang lainnya.
Penelusuran gen target menjadi kunci keberhasilan
pembuatan marka molekular. Identifikasi gen
dapat dilakukan melalui studi pustaka berkaitan
dengan sifat fisiologis maupun sifat-sifat lain yang
berhubungan dengan karakter yang diinginkan.
Gen target yang sudah ditentukan kemudian
dapat ditelusuri susunan basa nukleotida-nya di
genebank atau genepool. Salah satu rujukan
genebank dan genepool yang dapat digunakan
adalah NCBI. Genebank akan menyediakan
informasi berkaitan dengan gen sehingga kita
dapat mengeksplorasi banyak informasi yang
berhubungan dengan gen tersebut. Selain itu
melalui NCBI kita dapat melakukan beberapa
analisis data dan juga desain primer secara cepat.

Desain Primer
Primer adalah urutan basa nukleotida

spesifik yang dapat digunakan untuk amplifikasi

Alur pembuatan primer spesifik sebagai marka molekular pada tanaman

Identifikasi gen
dari dua genotipe

dengan sifat berbeda

Desain primer

Analisa DNA
gen target

Sekuensing gen target

Analisis hasil
sekuensing

Desain primer ulang
dari hasil sekuensing

Marka
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4. Klik pick primer
5. Akan muncul beberapa pilihan primer yang

dapat digunakan
Primer yang dipilih adalah primer yang dapat

mewakili sepanjang mungkin dari gen target yang
sudah ditentukan. Sebagai contoh untuk gen di
atas dapat menggunakan alternatif primer primer
4 dan primer 9 dengan primer 1, 2, 3, 5, 6, 8.
Pemilihan primer kemudian dilakukan berdasarkan
rasio kandungan G:C. Primer yang dipilih adalah
primer memiliki G:C ratio mendekati 50%:50%.

Analisis DNA
Analisis DNA dimulai dengan melakukan

isolasi DNA dari jaringan tanaman. Pengecekan
kualitas dan kuantitas DNA dapat dilakukan melalui
beberapa metode yaitu elektroforesis, spektrofotometri
dan menggunakan NanoDrop. DNA yang memiliki
kualitas baik dapat dilanjutkan untuk proses PCR
yaitu reaksi rantai polimerasi dengan komposisi
terdiri dari DNA, buffer, dNTP, Taq Polymerase,
primer. Hasil PCR atau amplicon kemudian
diproses secara elektroforesis menggunakan gel
agarose untuk mengecek pita dari gen target
yang diinginkan. Jika pita yang muncul sudah
menunjukkan pita yang spesifik dan tebal maka
hasil amplicon dapat dilanjutkan untuk proses
sekuensing dengan mengecek terlebih dahulu
konsentrasi dan volume yang ditentukan untuk
sekuensing.

Analisis Hasil Sekuensing,
Desain Primer dan Pembuatan
Marka Molekular

Analisis hasil sekuensing dilakukan dengan
cara mensejajarkan hasil sekuensing dari gen
yang diinginkan dari dua individu yang memiliki
sifat yang berbeda. Analisis pensejajaran dapat
dilakukan dengan menggunakan beberapa program
online dan offline antara lain Genius, Mega, Blast,
ClustalW, ClustalX, dll. Penelusuran perbedaan
basa nukleotida dari dua sekuen dari dua genotipe
dengan sifat berbeda kemudian dijadikan sebagai
dasar untuk pembuatan primer untuk pembuatan
marka molekular untuk analisis selanjutnya. Marka
molekular yang sudah didapatkan kemudian dapat
digunakan untuk mendeteksi genotipe-genotipe
hasil persilangan, seleksi maupun eksplorasi pada
tahap awal yang selanjutnya evaluasi dapat
dilakukan secara konvensional.

Pemanfaatan Marka Molekular
dalam Pemuliaan Tanaman Kakao

Pemanfaatan marka molekular dalam program
pemuliaan tanaman sudah banyak dilakukan baik
dalam seleksi sifat ketahanan terhadap hama dan
penyakit, identifikasi karakter citarasa pada
beberapa komoditas tanaman, seleksi genotipe
tahan terhadap cekaman abiotik, dan juga untuk
analisis kekerabatan/silsilah maupun evolusi

Visualisasi hasil desain primer menggunakan program primer-blast
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(Sumber: Susilo et al., 2011)

Analisis keragaman genetik kakao mulia asal Indonesia menggunakan marka SSR

tanaman. Analisis keragaman genetik plasma
nutfah kakao mulia asal Indonesia yang
dilakukan berbasis mikrosatelit menunjukkan
bahwa sebagian besar kakao di Indonesia adalah
jenis Trinitario. Beberapa aksesi dari Indonesia
menunjukkan kerabat dekat dengan Criollo 22.

Beberapa marka molekular telah digunakan
untuk gen-gen ketahanan terhadap penyakit.
Pengembangan marka seleksi untuk ketahanan
penyakit yang sudah dilakukan antara lain
marker assisted selection (MAS) untuk ketahanan
terhadap witches broom (Moniliophthora
perniciosa), frosty pod (M. roreri) dan busuk buah
(Phytophthora spp.), Identifikasi perbedaan antara
kakao mulia dan kakao lindak juga dapat
dilakukan dengan menggunakan marka seleksi
berbasis mikrosatelit. Hasil analisis tersebut
menunjukkan bahwa kakao mulia dan kakao
lindak dapat dibedakan secara jelas, tetapi
keduanya tidak membentuk kelompok yang
berbeda.

Penutup
Pembuatan marka molekular menjadi

sebuah strategi dalam percepatan proses seleksi

pada tanaman, khususnya tanaman kakao.
Pemahaman teknik pembuatan marka molekular
menjadi penentu keberhasilan dalam menciptakan
marka spesifik dari karakter tanaman.

Sumber Pustaka

1)Dwinita, W.U.; E.M. Septiningsih; S. yuriyah & I. Hanarida
(2010). Marka molekular untuk ketahanan hawar
daun bakteri. Penelitian Pertanian Tanaman
Pangan, 29, 152-156.

2)Schnell, R.J.; D.N. Kuhn; J.S. Brown; C.T. Olano; W. Phillips-
Mora; F.M. Amores & J.C. Motamayor (2007). Cocoa
disease: important threats to chocolate production
worldwide development of a marker assisted
selection program for cocoa. Phytopathology, 97,
1664-1669.

3)Smulders, M.J.; M.D. Esselink; F. Amores; G. Ramos;
D.A. Sukha; D.R. Butler; B. Vosman & E.N. van Loo
(2012). Identification of cocoa (Theobroma cocoa L.)
verieties with different quality attributes and
parentage analysis of their beans. Plant Research
International, Wageningen. 13 p.

4)Susilo, A.W.; D. Zhang, L.A. Motial; S. Mischke & L.W. Meinhardt
(2011). Assesing genetic diversity in Java Fine-
Flavor Cocoa (Theobroma cacao L.) germplasm
by using Simple Sequence Repeat (SSR) marker.
Trop. Agr. Develop, 55, 84-92.

**0**



5 <<
29 | 2 | Juni 2017

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

E

Keragaan Kalus dalam Pembentukan
Embrio Somatik pada Kopi Arabika

Rina Arimarsetiowati1)

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

Perbanyakan tanaman melalui somatik embriogenesis merupakan
pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan embrio dari sel-sel soma
atau dari sel-sel tubuh. Embriogenesis merupakan salah satu teknik yang
menguntungkan untuk propagasi vegetatif massal dari spesies yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi. Perbanyakan melalui somatik embriogenesis dapat terjadi
baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Somatik embriogenesis
yang terjadi secara tidak langsung diawali dengan pembentukan kalus dan
embrioid dapat dihasilkan melalui kultur kalus maupun suspensi sel. Kalus
embriogenik dapat dihasilkan dari perlakuan 2,4-D dan atau dikombinasikan
dengan zat pengatur tumbuh lain.

Kalus adalah sekelompok massa sel yang
berkembang dengan sangat cepat, tetapi belum
terorganisisr atau belum terdiferensiasi3). Pem-
bentukan kalus sangat menguntungkan karena
dapat dikultur secara terus menerus. Kalus dapat
diinisiasi dari semua bagian tanaman, walaupun
kecepatan pembelahan sel dari masing-masing
bagian tanaman tersebut berbeda.

Dalam pembentukan embrio somatik kopi
Arabika, ada berbagai macam kalus yang ber-
potensi dan tidak berpotensi. Kalus yang ber-
potensi membentuk embrio somatik jumlahnya
sangat terbatas dibandingkan dengan kalus yang
tidak berpotensi. Kalus yang berpotensi harus
dipisahkan dari kalus yang tidak berpotensi untuk
dimultiplikasi. Jika kalus yang berpotensi tidak
segera dipisahkan dari kalus yang tidak ber-
potensi, maka pertumbuhan kalus yang tidak
berpotensi akan mendominasi dan menyebabkan
pertumbuhan kalus yang berpotensi menjadi
terhambat. Selanjutnya, kalus yang berpotensi
akan disubkultur ke media multiplikasi kalus

mbrio somatik yang dihasilkan
memiliki sifat klonal yang sama
seperti induknya dan juga mem-
punyai sifat juvenil seperti embrio

yang berasal dari biji. Perbanyakan tanaman
melalui somatik embriogenesis terdiri dari
beberapa tahap yaitu tahap induksi kalus,
pembentukan kalus embriogenik, multiplikasi
kalus embriogenik, pembentukan embrio somatik,
pendewasaan embrio somatik, pertunasan, dan
perakaran embrio somatik.

Pada perbanyakan somatik embriogenesis,
berbagai macam bagian dari tanaman dapat
digunakan sebagai eksplan (bahan tanam).
Pemilihan jenis eksplan sangat menentukan per-
tumbuhan planlet menjadi haploid atau diploid1).
Umumnya jaringan meristematis merupakan
bagian yang penting dijadikan sebagai bahan
tanam. Pada perbanyakan tanaman kopi Arabika,
eksplan yang digunakan adalah daun karena
sangat mudah diinisiasi menjadi kalus dibanding-
kan bahan tanam yang lain.
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embriogenik untuk selanjutnya diregenerasikan
menjadi embrio somatik. Kalus yang tidak ber-
potensi dibuang karena akan mengganggu
pertumbuhan kalus embriogenik yang diinginkan.

Kalus yang Tidak Berpotensi
Menjadi Embrio Somatik

1. Kalus Nodular dan Nekrotik

Kalus yang terbentuk pada tahap ini
mempunyai tekstur keras, berwarna coklat
gelap, dan berbentuk bulat menggerombol.
Kalus tipe ini umumnya mempunyai pertumbuhan
yang lambat. Kalus ini membesar secara
perlahan dan bisa mengganggu pertumbuhan
kalus embriogenik.

(Sumber: Arimarsetiowati, 2010)
Keragaan kalus nodular dan nekrotik

2. Kalus Kompak

Kalus yang terbentuk pada tahap ini
mempunyai tekstur yang kompak dan pada
bagian permukaan berwarna putih, kadang
disertai dengan serabut-serabut seperti kapas
(kalus tipe ini umumnya mempunyai pertumbuhan
yang lebih cepat dibandingkan dengan tipe
kalus nodular dan nekrotik). Apabila tidak

segera dibuang maka akan menghambat
pertumbuhan kalus embriogenik dan jika
terkena cahaya lampu, kalus tipe ini akan
mengalami perubahan warna menjadi putih
kehijauan.

(Sumber: Arimarsetiowati, 2010)
Keragaan kalus kompak

3. Kalus Aqueous

Tipe kalus ini hampir sama dengan tipe
kalus kompak. Namun teksturnya lebih  lembut,
basah, dan berair. Jika diletakkan dalam media
cair, kalus ini akan membaur dan hancur
bersama media cair. Pertumbuhan kalus ini
sangat cepat.

 

(Sumber: Arimarsetiowati, 2010)
Keragaan kalus aqueous
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Kalus yang Berpotensi Menjadi
Embrio Somatik

Kalus embriogenik dihasilkan dengan jumlah
yang sangat terbatas karena tidak semua bagian
eksplan dan kalus memberikan respon mem-
bentuk kalus embriogenik. Ciri-ciri kalus embriogenik
yaitu mempunyai tekstur remah, friable, berpasir,
berbutir-butir, dan biasanya berwarna kekuningan.
Kalus embriogenik biasanya ditemukan di tempat-
tempat tertentu diantara pertumbuhan kalus yang

tidak berpotensi. Untuk memilih kalus embriogenik
dibutuhkan keahlian khusus dan ketelitian dalam
menyeleksi kalus dengan menggunakan mikroskop.
Selanjutnya kalus embriogenik yang sedikit ini
diperbanyak dengan melakukan subkultur secara
berulang pada media yang sama atau dapat juga
dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh yang
lain. Kalus embriogenik yang telah diperbanyak
tersebut yang akan berkembang menjadi embrio
somatik.

(Sumber: Arimarsetiowati, 2010)
Ragam keragaan kalus embriogenik (ditandai dengan lingkaran merah)
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Embrio Somatik Langsung
Embrio somatik langsung adalah embrio yang

terjadi tanpa melalui fase pembentukan kalus
pada perbanyakan kopi Arabika. Embrio somatik
langsung terbentuk dari tepi potongan eksplan
daun. Jumlah embrio somatik yang terbentuk secara
langsung sangat terbatas sehingga tidak cocok
diterapkan untuk produksi massal. Oleh karena itu
jika ingin memproduksi bibit secara massal, sebaiknya
dengan embrio somatik tidak langsung (melalui fase
pembentukan kalus terlebih dahulu).

(Sumber: Arimarsetiowati, 2010)
Keragaan embrio somatik langsung

Penutup
Salah satu faktor penentu keberhasilan

dalam perbanyakan embrio somatik kopi Arabika
adalah pemilihan kalus embriogenik yang tepat.
Jika salah dalam pemilihan kalus embriogenik
maka akan berakibat fatal untuk tahapan embrio
somatik selanjutnya. Pemilihan kalus embriogenik
yang tidak tepat akan mengakibatkan embrio yang
dihasilkan tidak sempurna dan pertumbuhan
planlet tidak optimal.

Sumber Pustaka

1)Akin-Idowu, P.E.; D.O. Ibitoye & O.T. Ademoyegun (2009).
Tissue culture as a plant production tehnique for
horticultural crops. African Journal of Biotech, 8,
3782-3788.

2)Blanc, G.N.; Michaux-Ferriere; C. Teisson; L. Larder &
M.P. Carron (1999). Effects of carbohydrate addition
on the induction of embryiogenesis in Havea
brasiliensis.Plant Cell Tissue and Organ Culture,
59, 103–112.

3)George, E.F. & P.D. Sherrington (1984). Plant
Propagation by Tissue Culture. Handbook and
Directionary of Commersial Laboratories. Exegetic
Ltd. England.

4)Molina, D.M.; M.E. Aponte; H. Cortina & G. Moreno (2002).
The effect of genotype and explant age on somatic
embryogenesis of Coffe. Plant Cell Tissue and
Organ Culture, 71, 117–125.

5)Noerhadi, E. (1974). Kultur jaringan tumbuhan sebagai
bahan penyelidikan dan potensinya dalam
pembangunan negara. Pidato pengukuhan guru
besar tetap ITB. Penerbit ITB. Bandung.

--o--
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Analisis Kesesuaian Lahan Tanaman
Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dedi Anwar1)

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

Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang menapaki jalan sebagai salah satu
sentra kakao (Theobroma cacao L.) Indonesia. Usaha tanaman kakao di NTT
sudah meluas hampir ke seluruh kabupaten dengan areal pertanaman kakao
seluas 52.658 ha dengan dominan perkebunan milik rakyat seluas 52.281 ha,
sementara untuk perkebunan swasta seluas 377 ha1). Dalam upayanya untuk
memperluas area perkebunan kakao, diperlukan kajian mengenai tingkat
kesesuaian lahannya. Tulisan ini memaparkan mengenai analisis kesesuaian
lahan tanaman kakao di NTT menggunakan metode overlay.

Metode Analisis Kesesuaian Lahan
Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman

kakao di NTT menggunakan metode overlay tiga
peta, yaitu peta curah hujan, peta kemiringan
lereng, dan peta elevasi di provinsi NTT meng-
gunakan analisis Sistem Informasi Geografis
(GIS) dengan software Arc GIS.10.

enentukan kawasan yang
sesuai untuk pengembang-
an kakao (ekstentifikasi)
dan menentukan program

pengelolaan tanaman eksisting (intensifikasi),
diperlukan analisis kesesuaian lahan. Kriteria
teknis kesesuaian lahan untuk tanaman kakao
adalah sebagai berikut:

1 c. Iklim:        
   - Curah hujan 1500-2500 1250-1500 1100-1250 <1000
  Tahunan (mm)   2500-3000 3000-4000  
2 t. Elevasi (m dpl.):        
  Kakao mulia 0-600 600-800 800-1000 >1000
  Kakao lindak 0-300 300-600 600-800 >800
3 s. Kemiringan lahan (%) 0-8  8-15 15-45 >45

No Kelas kesesuaian
Kelas kesesuaian

N
S1 S2 S3

1 2 3 4 5 6

Sumber: Puslitkoka (2015).

Kesesuaian lahan tanaman kakao
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Persentase curah hujan Provinsi NTT
No Curah hujan (mm/thn) Persentase (%)
1 <500 3,38
2 500-1000 18,48
3 1000-1500 22,02
4 1500-2000 23,65
6 2000-2500 15,22
7 2500-3000 7,35
8 3000-3500 6,94
9 3500-4000 2,97

Jumlah 100,00

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
sebagian besar curah hujan di NTT berada pada
kisaran 500–2500 mm/tahun. Curah hujan pada
kisaran 1.500–2.000 mm/tahun adalah yang
paling tinggi yaitu sebesar 23,65%, dan yang
terendah curah hujan 3.500–4.000 mm/tahun
yaitu sebesar 2,97%.

Kelas Kemiringan Lahan
Provinsi NTT

Data kelas kelerengan provinsi NTT didapat
dari hasil interpretasi citra SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission) menggunakan Arc GIS 10

Metode overlay dalam GIS adalah suatu
sistem informasi dalam bentuk grafis yang
dibentuk dari penggabungan berbagai peta
individu (memiliki informasi/database yang
spesifik). Overlay peta dilakukan minimal dengan
dua jenis peta yang berbeda, secara teknis
dikatakan harus ada polygon yang terbentuk dari
dua jenis peta yang di-overlay-kan. Jika dilihat
data atributnya, maka akan terdiri dari informasi
peta pembentuknya2). Secara teknis, penggabungan
dua peta tersebut harus terbentuk polygon.

Kesesuaian Lahan Berdasarkan
Curah Hujan

Data curah hujan NTT didapat dari peta
sebaran curah hujan yang dikeluarkan oleh Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam
format file jpeg. Untuk mengetahui persentase
kisaran hujan di NTT, dilakukan analisis GIS dengan
cara meregistrasi peta curah hujan tersebut agar
bisa dianalisis di software Arc GIS 10. Pada software
arc GIS 10 terdapat tools Georeferencing (penempatan
peta pada titik sesungguhnya), peta tersebut
berkoordinat geografis ataupun UTM (universal
transverse mercator). Dari hasil analisis didapat
data persentasi curah hujan sebagai berikut:

Pembuatan peta untuk analisis lahan dengan metode Overlay

Metode Overlay

Peta Curah Hujan

Peta Kelas Elevasi

Peta Kemiringan Lereng
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dengan tools spatial analysis-slope. Data SRTM
merupakan citra yang saat ini banyak digunakan
untuk melihat secara cepat bentuk permukaan.
SRTM adalah data elevasi resolusi tinggi yang
merepresentasikan topografi bumi dengan
cakupan global (80% luasan dunia). Data
SRTM adalah  data  elevasi  muka  bumi  yang
dihasilkan dari satelit yang diluncurkan oleh NASA
(National Aeronautics and Space Administration).
Data ini dapat digunakan untuk melengkapi
informasi ketinggian dari produk peta 2D, seperti
kontur dan profil, berguna untuk pemetaan skala
menengah sampai dengan skala tinggi3).

Dari hasil interpretasi tersebut didapat data
persentase kelas kelerengan sebagai berikut:

Persentase kelas kemiringan lahan
Provinsi NTT
No Kemiringan lahan ( %) Persentase (%)
1 0–8 87,41
2 8–15 11,69
3 15–45 0,90
4 >45 0,00

Jumlah 100,00

Dari data tersebut diketahui bahwa kelas
kemiringan tertinggi di Provinsi NTT berada di range
0–8% sebesar 87,41% atau masuk kelas S1 untuk
variabel kemiringan lereng, sementara kemiringan
lereng curam 45% tidak ada.

Visualisasi pengambilan data SRTM

www.komunitas-atlas.blogspot.co.id
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Kesesuaian Lahan Berdasarkan
Elevasi

Sama halnya dengan data kelerengan, data
kelas elevasi juga diperoleh dari hasil interpretasi
citra SRTM menggunakan Arc GIS 10 dengan
tools Reclasy. Dari hasil analisis didapatkan data
kelas elevasi sebagai berikut:

Persentase kelas elevasi Provinsi NTT
No Elevasi (m dpl.) Persentase (%)
1 0–300 45,33
2 300–600 33,97
3 600–800 10,35
4 >800 10,35

Jumlah 100,00

Dari data tersebut diketahui bahwa elevasi
0–300 m dpl. merupakan elevasi dominan di NTT
dengan persentasi 45% atau hampir setengahnya,
dan elevasi >800 m dpl. merupakan yang
terendah dengan persentase 10,35%.

Tingkat Kesesuaian Lahan
Tanaman Kakao Provinsi NTT

Berdasarkan hasil analisis GIS didapat data
kelas kesesuaian lahan Provinsi NTT seperti pada
tabel dibawah ini.

Hasil tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian
lahan untuk tanaman kakao paling banyak pada
kisaran S2 sebesar 42,90% atau setara 20.901,03
km2 luas NTT dengan faktor pembatas paling

No Kelas Luas, km Persentase, % Jumlah, % Jumlah, ha

1 S1 4.961,83 10,18 10,18 4.961,83
2 S2c 6.034,04 12,39 42,90 20.901,03
3 S2cs 204,56 0,42    
4 S2ct 4.873,94 10,00    
5 S2cts 765,47 1,57    
6 S2s 255,69 0,52    
7 S2t 7.650,43 15,70    
8 S2ts 1.116,91 2,29    
9 S3c 1.812,46 3,72 15,76 7.677,98

10 S3cs 175,32 0,36    
11 S3ct 1.207,40 2,48    
12 S3cts 175,58 0,36    
13 S3s 287,85 0,59    
14 S3t 3.786,54 7,77    
15 S3ts 232,84 0,48    
16 Nc 9.674,32 19,86 31,15 15.177,25
17 Nct 211,69 0,43    
18 Ns 169,70 0,35    
19 Nt 4.951,53 10,16    
20 Nts 170,00 0,35    

Jumlah 48.718,10 100,00 100,00 48.718,10
Keterangan:

Kelas kesesuaian Faktor pembatas
S1 = Sangat sesuai c = Curah hujan (mm)
S2 = Sesuai t = Elevasi (m dpl.)
S3 = Agak sesuai s = Kemiringan lereng (%)
N = Tidak sesuai

Kelas kesesuaian lahan kakao Provinsi NTT hasil analisis GIS
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Peta kesesuaian lahan tanaman kakao di Provinsi NTT

dominan karena elevasi 15,7% dan karena faktor
curah hujan dan elevasi 10%. Sedangkan untuk
persentase yang terendah pada kisaran S1
sebesar 10,18% atau setara 4.961,83 km2 luas
NTT. Namun demikian, jika diakumulasikan
menjadi kelas sesuai (gabungan S1, S2, S3) dan
tidak sesuai (N) hasilnya menjadi; 1) sesuai
68,85%, dan 2) tidak sesuai sebesar 31,15%.

Penutup
Berdasarkan hasil analisis GIS, kelas

kesesuaian lahan untuk pertanaman kakao di
NTT, adalah 1) sesuai sebesar 68,85%, dan 2)
tidak sesuai sebesar 31,15%. Dengan demikian,
dari total luas lahan 3.354.085,084 ha yang
sesuai untuk tanaman kakao, hanya 1,5% atau
52.658 ha lahan yang telah digunakan. Hal ini
menunjukkan prospek pengembangan kakao di
Provinsi NTT cukup besar dengan jumlah lahan
untuk budidaya kakao yang masih luas. Peta kelas

kesesuaian lahan ini masih perlu dikaji lebih lanjut
dengan menyertakan data fisika dan kimia tanah,
peta tutupan lahan atau peta penggunaan lahan
terbaru sehingga didapatkan peta kesesuaian
lahan untuk kopi dan kakao yang lebih detail.
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G

Potensi Kirinyu (Chromolaena odorata)
sebagai Sumber Bahan Organik dan

Biopestisida Hama Kopi

Dwi Suci Rahayu1)

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

Chromolaena odorata yang dikenal juga dengan kirinyu (gulma siam) sangat
berbahaya dalam sektor pertanian maupun perkebunan seperti perkebunan
kopi, kelapa, karet, kakao, lada, dan lain-lain. Sebab, selain pertumbuhannya
yang cepat, gulma siam juga berkompetisi dengan tanaman lain dalam
memperoleh unsur hara. Namun, di sisi lain C. odorata mempunyai manfaat
yang potensial yaitu sebagai sumber bahan organik dan biopestisida.

C. odorata dapat tumbuh dengan cepat dan
mengakibatkan persaingan dengan tanaman
pokok dalam mendapatkan ruang, cahaya matahari
serta unsur hara. C. odorata juga mempunyai zat
alelopati yang mampu menghambat pertumbuhan
tanaman lain yang ada di sekitarnya dan juga
menghambat perkecambahan biji tanaman lain.
Proses alelopati terjadi karena gulma melepaskan
senyawa tertentu yang bersifat toksik yang
kemudian berpengaruh menghambat atau
mematikan tanaman di sekitarnya2).

Pengendalian secara biologis dapat dilakukan
dengan menggunakan musuh alami. Beberapa
musuh alami yang telah digunakan antara lain:
Pareuchaetes pseudoinsulata Rego Barros yang
diintroduksi dari Guam pada tahun 1999, lalat
Argentina (Procecidochares connexa Macquart)
yang diintroduksi dari Tucuman Argentina, Apion
brunneonigrum, Mescinia parvula (Zeller), Acalitus
adoretus Keifer3). Selain itu, pengendalian C. odorata
secara kimiawi dengan menyemprotkan bahan
aktif paraquat (0,4 kg/ha) dan 2,4-D (1 kg/ha)
dapat mengurangi populasi C. odorata sebanyak
80%. Namun, penggunaan herbisida secara terus-

ulma siam atau Kirinyu (Chromolaena
odorata) berasal dari Amerika
Tengah dan Amerika Selatan1).
Gulma siam termasuk gulma darat
yang mudah menyebar, selain

karena bijinya relatif kecil dan ringan juga terdapat
rambut-rambut tambahan sehingga mudah
diterbangkan angin. Selain itu, bijinya juga tidak
mengalami dormansi dan akan segera berkecambah
apabila kondisi kelembaban memadai. Sehingga,
gulma ini umumnya terdapat di sepanjang jalan
dan tumbuh baik di lahan yang irigasinya baik.

Di Asia Tenggara dan Afrika Barat, gulma siam
dianggap sebagai gulma yang sangat penting
terutama pada perkebunan kelapa, karet, kelapa
sawit, dan teh. Gulma ini ternyata juga menjadi
masalah pada pertanaman kopi, jambu mete,
mangga, rambutan, jati serta tanaman tahunan
lainnya. Selain itu gulma siam menimbulkan
masalah pada lahan kosong, padang rumput, dan
hutan. Gulma siam yang tumbuh di hutan jati di
Pulau Jawa maupun hutan tanaman industri di
luar Pulau Jawa menyebabkan hutan tesebut
rentan terhadap bahaya kebakaran1).
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daun sebesar 94,91%, dan meningkatkan kadar
N tanah sampai tiga kali lipat. Pangkasan C. odorata
juga diketahui mengandung C, Ca, K, dan N yang
lebih tinggi dibandingkan pupuk kandang sapi,
sehingga C. odorata dapat dijadikan sebagai
alternatif pupuk organik5).

Gulma siam cukup potensial untuk dimanfaat-
kan sebagai sumber bahan organik karena
mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi.
Aplikasi kompos C. odorata dengan dosis 20
dan 30 ton/ha mampu meningkatkan kandungan
C organik dan bahan organik tanah. Hasil
penelitian tersebut memperlihatkan bahwa
pemberian takaran kompos C. odorata sebanyak
30 ton/ha mampu meningkatkan jumlah polong
isi, jumlah biji per tanaman, berat kering tajuk,
dan akar tanaman kedelai hitam. Dengan
demikian, ketersediaan hara yang relatif lebih
besar pada pemberian takaran kompos 30 ton/ha
dapat lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan
tanaman terhadap unsur hara untuk membentuk
asimilat6).

Perbandingan komposisi kimia bahan organik
C. odorata dan pupuk kandang sapi dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.

menerus dapat memperbesar biaya produksi dan
membahayakan lingkungan ekologis.

Dampak negatif pestisida menciptakan reaksi
dari masyarakat yang pada akhirnya memunculkan
sikap keraguan terhadap penggunaan pestisida.
Keraguan tersebut mendorong masyarakat
mencari cara dan sarana pengendalian alternatif
yang diharapkan dapat mengatasi atau setidaknya
mengurangi permasalahan penggunaan pestisida4).
Di samping itu persyaratan dan cara pengendalian
alternatif adalah mudah diterapkan7). Berkaitan
dengan persyaratan tersebut, pemanfaatan gulma
siam sebagai sumber bahan organik dan bio-
pestisida merupakan salah satu alternatif yang
dapat diupayakan.

Potensi C. odorata sebagai
Sumber Bahan Organik

Peran gulma siam sebagai sumber bahan
organik sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian.
Misalnya, pemberian C. odorata dengan cara dibenam
pada tanaman legum Desmodium rensonii dapat
meningkatkan berat kering tajuk sebesar 117%,
berat kering batang sebesar 160%, berat kering

Populasi gulma siam (C. odorata) di sekitar perkebunan kakao

Bahan organik

C. odorata 50,40 2,65 0,53 20,82 195,34 1,90 2,02 0,78
Pupuk kandang sapi 20,10 1,62 0,28 17,94 104,94 0,29 0,53 0,96

Komposisi kimia bahan organik C. odorata dan pupuk kandang3)

Komposisi
C (%) N (%) P (%) C/N C/P K (%) Ca (%) Mg (%)
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Potentensi C. odorata sebagai
Biopestisida

C. odorata adalah salah satu anggota famili
Asteraceae yang berpotensi sebagai sumber
insektisida nabati. C. odorata diketahui mengandung
sejumlah alkohol, flavonon, flavon khalkon, asam
aromatik, dan minyak atsiri yang diketahui mampu
menimbulkan efek pestisidal dan nematisidal.
Senyawa aktif pada ekstrak daun dan batang
C. odorata dapat mengganggu sistem hormon
yang mengatur proses molting (ganti kulit)
serangga. Terganggunya sistem hormon dapat
mengganggu proses perkembangan serangga
secara keseluruhan. Selain itu, C. odorata juga
mengandung PAs (Pyrrolizidine alkaloid) yang
berfungsi sebagai bahan insektisidal, penghambat
makan, dan repelen7).

Penelitian yang telah dilakukan, ekstrak daun
dan batang C. odorata cukup efektif dalam
membunuh nematoda parasit P. coffeae.
Perlakuan ekstrak daun C. odorata dengan
konsentrasi 6,25-100% mampu membunuh
P. coffeae sebanyak 78-92%. Tingkat keefektifan
ekstrak daun maupun batang C. odorata pada
konsentrasi 25-100% sebesar 80,35-97,75%.
Hasil ini setara dengan aplikasi nematisida

karbofuran yang mempunyai tingkat keefektifan
dalam membunuh nematoda juga lebih dari 80%.
Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun maupun
batang  C. odorata mempunyai kemampuan yang
baik dalam membunuh nematoda parasit P. coffeae.

Selain itu, C. odorata juga dilaporkan bersifat
toksik terhadap hama lain seperti Spodoptera
litura, Plutella xylostella, dan Sitophilus oryzae.
Ekstrak daun dan batang C. odorata konsentrasi
tertinggi (100%) menyebabkan kematian larva
S. litura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekstrak daun dan batang C. odorata mampu
menghambat perkembangan larva menjadi pupa
dan pupa menjadi imago masing-masing sebesar
92,5 dan 75%. Ekstrak batang juga terbukti lebih
bersifat repelen dibanding ekstrak daun terhadap
larva S. litura. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak
maka aktivitas repelensinya semakin tinggi pula.
Pada perlakuan menggunakan ekstrak daun, larva
cenderung mendatangi perlakuan dengan
konsentrasi rendah yaitu 25%; 12,5%; dan 6,25%.
Sedangkan pada perlakuan menggunakan ekstrak
batang terlihat bahwa pada konsentrasi terendah
pun (6,25%) larva cenderung menolak daun
ekstrak. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun
dan batang C. odorata ternyata mempunyai
kemampuan menolak (repelen)7).

Pengaruh ekstrak daun dan batang C. odorata terhadap mortalitas nematoda parasit P. coffeae
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 Ekstrak daun C. odorata juga dilaporkan
menyebabkan mortalitas larva Plutella xylostella8).
Selain itu, ekstrak akar C. odorata juga dilaporkan
mempunyai aktivitas insektidal. Aplikasi ekstrak
akar C. odorata pada tingkat konsentrasi 100%,
90%, 80%, 70%, 60%, dan 50%; tingkat kematian
tertinggi Sitophilus oryzae pada konsentrasi 100%
dan 90% yaitu mencapai 100%1).

Penutup
Respons ekstrak daun dan batang C. odorata

yang cukup bagus terhadap nematoda parasit kopi
P. coffeae merupakan prospek yang cukup bagus
dalam mengendalikan organisme pengganggu
tanaman kopi. Kondisi ini perlu dilakukan uji lebih
lanjut pada pertanaman kopi, baik di pembibitan
maupun di lapangan. Pengujian ini diharapkan
mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga
pestisida nabati ini bisa menjadi alternatif
pengendalian P. coffeae yang efektif dan ramah
lingkungan.
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K

Produktivitas dan Pengolahan Komoditas
Kopi di Kabupaten Manggarai Timur

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

Total produksi biji kopi dari Kabupaten Manggarai Timur merupakan
penyumbang jumlah kopi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
dengan mayoritas berupa kopi Robusta. Kopi Arabika dengan luasan yang
lebih kecil saat ini sudah banyak diolah secara basah baik menggunakan metode
fully-washed dry-hulling maupun dengan metode fully-washed wet-hulling
sehingga memiliki skor uji citarasa yang baik. Kualitas citarasa kopi Arabika
yang terkenal baik salah satunya dihasilkan di Desa Colol, Kecamatan Poco
Ranaka dan telah berhasil mendapatkan harga premium dari eksportir yakni
PT. Indokom Citra Persada di Sidoarjo, Jawa Timur. Citarasa kopi Colol saat
ini diminati oleh konsumen dari Amerika Serikat dan pada tahun 2016 berhasil
memasarkan kepada Royal Coffee dan The Coffee Roaster asal Amerika
Serikat dan Kanada.

yang sesuai dengan standart prosedur yang telah
ditetapkan. Hasil uji citarasa (cupping test) bij kopi
Manggarai Timur menunjukkan citarasa yang baik
dan berpotensi untuk mendapatkan sertifikat
perlindungan Indikasi Geografis (IG). Dukungan
pemasaran yang baik melalui inisiasi oleh koperasi
milik Assosiasi Petani Kopi Manggarai Raya
(ASNIKOM) juga telah membantu memberikan
kepastian dan jaminan harga yang sesuai dengan
hasil mutu biji kopi.

Produktivitas Kopi di Manggarai
Timur

Perkebunan kopi di Kabupaten Manggarai
Timur masih didominasi oleh jenis kopi Arabika.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, kopi
Arabika di Manggarai Timur diproduksi di delapan

abupaten Manggarai Timur pada
tahun 2016 memiliki total areal
perkebunan kopi sebesar 17.814
ha yang terletak di 8 kecamatan,
yakni Kecamatan Lamba Leda,

Kota Komba, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur,
Rana Mese, Borong, Elar, dan Elar Selatan. Areal
perkebunan kopi di Kabupaten Manggarai Timur
merupakan yang terluas disusul dengan komoditas
kemiri, cengkeh, jambu mete, kelapa, dan kakao.
Sehingga, pendapatan dari komoditas kopi
merupakan sumber pendapatan petani yang utama
di sub-sektor perkebunan. Produktivitas kopi
secara konsisten terus meningkat seiring dengan
adanya upaya perbaikan teknik budidaya yang
sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP)
serta penerapan Good Manufacturing Practices
(GMP) melalui sistem pengolahan pascapanen
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kecamatan. Kecamatan Poco Ranaka Timur
adalah penghasil kopi yang tertinggi dengan total
produksi sebesar 356 ton biji kopi kering dengan
produktivitas 470 kg/ha. Produktivitas pada tahun
2016 sudah relatif meningkat meskipun jumlah
produktivitas tersebut masih tergolong rendah jika
dibandingkan daerah-daerah produksi kopi
lainnya seperti Aceh dan Sumatera utara. Upaya
peningkatan aspek budidaya terutama sistem
pemangkasan harus terus diperhatikan karena
sebagian besar petani masih enggan melakukan
pemangkasan termasuk petani-petani yang telah
mendapatkan pelatihan dan pendampingan.

Jenis kopi Robusta memiliki luasan terbanyak
di Kecamatan Poco Ranaka dengan jumlah produksi
sebesar 1.800 ton biji kopi kering dengan
produktivitas 422 kg/ha, namun produktivitas kopi
Robusta tertinggi justru berada pada Kecamatan
Sambi Rampas dengan produktivitas sebesar
587 kg/ha. Pengendalian hama penyakit pada
tanaman kopi telah dipahami oleh petani, namun
kurangnya pemangkasan dan pemupukan yang
efektif masih perlu terus diperbaiki untuk
meningkatkan produktivitas kopi sehingga dapat
mencapai lebih dari 750 kg/ha terutama untuk
jenis kopi Arabika.

Luas areal, produksi, dan produktivitas kopi di Kabupaten Manggarai Timur
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Pengolahan Pascapanen
Metode pengolahan kopi Arabika umumnya

menggunakan metode olah basah dengan
perlakuan fermentasi untuk mendapatkan citarasa
yang lebih baik, sedangkan kopi Robusta diolah
menggunakan metode olah kering (dry process).
Sebagian besar unit pengolahan hasil (UPH) milik
kelompok tani di Manggarai Timur mengolah kopi
menggunakan metode olah basah model fully-
washed dry-hulling dan sebagian kecil
menggunakan model fully-washed wet-hulling.
Model fully-washed dry-hulling dilakukan dengan
melakukan fermentasi, pencucian, dan pengeringan
hingga kadar air 12%, selanjutnya dilakukan
pengupasan kulit tanduk (dry-hulling). Sedangkan
model fully-washed wet-hulling dilakukan
pengupasan kulit tanduk (hull) pada kondisi biji
hasil penjemuran setengah basah kurang lebih
satu hari penjemuran atau kadar air biji 20-25%
dan dilanjutkan pengeringan hingga kadar air 12%.
Penjemuran kopi hasil pengupasan wet-hulling
dilakukan dengan ketebalan satu lapisan biji,
sehingga memerlukan lantai jemur yang lebih luas.
Hasil olahan biji kopi dengan metode wet-hulling
di tingkat petani umumnya berupa biji kopi HS
(Horn Schill) basah dengan penghitungan harga
kepada petani menggunakan satuan liter biji.

Mutu Citarasa Kopi Arabika
Mutu biji kopi dievaluasi berdasarkan mutu

fisik biji serta mutu citarasa sebagai penentu akhir
biji kopi yang menggambarkan hasil secara
keseluruhan dari pengaruh on-farm (varietas,
budidaya, dan pengendian OPT) serta pengaruh
off-farm terkait metode pengolahan pascapanennya.
Mutu fisik biji kopi yang diatur dalam SNI 01-2907-
2008 mencakup mutu umum yang mengakomodasi
alasan keamanan pangan serta mutu khusus
yang menjelaskan kelas atau grade biji kopi.
Sedangkan mutu citarasa seduhan kopi dievaluasi
menggunakan metode cupping test berdasarkan
standart Specialty Coffee Association of America
(SCAA) dengan nilai lebih dari 80 tergolong
sebagai kopi yang memiliki potensi citarasa
spesialti. Hasil uji mutu citarasa kopi dari
Kabupaten Manggarai Timur dari tiga kelompok
tani yakni Kelompok Tani Bealaing II, Lewe II, dan
Lidi di Kecamatan Poco Ranaka menunjukkan hasil
yang baik (skor >80) yaitu berada pada kisaran
nilai 80-84.99 atau kategori “very good” dalam
klasifikasi nilai spesialti.Citarasa yang muncul
sebagai karakteristik dominan diantaranya adalah
aroma karamel (caramelly), aroma rempah (spicy),
dan aroma winey.

Pemasaran Kopi Bersama
Pemasaran kopi di Kabupaten Manggarai

Timur didukung oleh keberadaan koperasi milik
Assosiasi Petani Kopi Manggarai Raya (ASNIKOM)
yang beranggotakan petani-petani dari kelompok
tani yang berada di Manggarai Timur, termasuk
petani yang terlibat dalam kegiatan pendampingan
MOTRAMED (Model Kemitraan Bermediasi) yang
dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia (Puslitkoka) dan Veco Indonesia.
Kesepakatan dan kerjasama pembelian berhasil
dilakukan pertama kali dengan eksportir PT. Indokom
Citra Persada pada tanggal 15 Februari 2015
dengan penandatanganan kesepakatan yang
diikuti oleh beberapa pihak diantaranya ASNIKOM,
Puslitkoka, Veco Indonesia, PT. Indokom Citra
Persada, Dinas Perkebunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten
Manggarai Timur, dan Bank NTT. Pembelian kopi
hasil kesepakatan tersebut berhasil mendapatkan
premi harga dimana keuntungan tersebut sebagian

Pengolahan kopi oleh petani di Manggarai Timur
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dialokasikan untuk peningkatan pengetahuan
petani anggota dengan melakukan Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
dan sebagian lain dibagikan sebagai uang Sisa
Hasil Usaha (SHU) dari koperasi.

Ekspor Kopi Manggarai Timur
Mutu citarasa biji kopi Manggarai Timur yang

semakin baik mendapatkan apresiasi dari
konsumen luar negeri asal Amerika dan Kanada
yang bermaksud ingin secara kontinyu membeli
biji kopi asal Manggarai Timur. Royal Coffee dan
The Coffee Roaster merupakan importir kopi dari
PT. Indokom Citra Persada yang pada tanggal
1-2 Juli 2016 berkunjung ke Desa Colol, Kecamatan
Poco Ranaka untuk melihat secara langsung
perkebunan milik petani. Maksud kunjungan tersebut
adalah pembeli ingin mendapatkan informasi
secara lagsung dari petani tentang sistem organik
yang diterapkan oleh petani serta jaminan
keberlangsungan ekonomi petani yang diperoleh
melalui pengembangan komoditas kopi. Penerapan
sistem organik diharapkan juga ikut mendukung
kelestarian lingkungan hidup sehingga pembeli juga
dapat memperoleh biji kopi dengan kualitas dan
kuantitas yang konsisten. Adanya kepastian pasar
dari luar negeri yang memiliki minat terhadap
citarasa kopi asal Manggarai Timur mendorong
PT. Indokom Citra Persada untuk meningkatkan
kuota ekspor pada tahun-tahun mendatang.

Indikasi Geografis
Perlindungan Indikasi Geografis (IG) untuk

kawasan Manggarai telah diupayakan oleh
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama
dengan Kabupaten Manggarai dan Manggarai
Barat agar kopi asal Manggarai dapat masuk ke
dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG). Pendaftaran IG untuk kopi Arabika Flores
Manggarai telah dilakukan ke Kementerian Hukum
dan HAM pada tanggal 14 September 2016.
Adanya perlindungan IG diharapkan dapat
menambah daftar kopi spesialti dengan mutu baik
di Pulau Flores selain kopi Flores Bajawa yang

telah mendapatkan sertifikasi IG terlebih dahulu.
Kelengkapan lain yang masih perlu diupayakan
adalah adanya Surat Keputusan dari Bupati yang
dapat menguatkan status kelembagaan petani.
Adanya perubahan status dari Dinas Perkebunan
yang saat ini menjadi bagian dari bidang Dinas
Pertanian pada bulan Desember 2016 diharapkan
tidak menjadi kendala dalam pengurusan
perlindungan IG kopi Arabika Flores Manggarai.

Indikasi Geografis Indonesia

Penutup
Kabupaten Manggarai Timur merupakan

daerah sentra produksi kopi terbesar di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Potensi produktivitas dan
citarasa yang terus meningkat merupakan alasan
untuk terus dilakukan perbaikan kebun dan
konsistensi metode pengolahan kopi agar dapat
terus diterima oleh konsumen dan memperoleh
harga yang sesuai. Konsumen luar negeri sudah
mulai mengenal potensi citarasa kopi asal Flores
Manggarai dan juga sangat mendukung sistem
perkebunan organik. Perlindungan IG harus terus
diupayakan agar kopi Flores Manggarai semakin
dikenal konsumen baik di dalam maupun di luar
negeri.

Daftar Pustaka
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dalam Rangka Peningkatan Produktivitas dan
Peningkatan Mutu Kopi dan Kakao di Kabupaten
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Pertemuan petani dengan pembeli dari Royal Coffee, USA
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Potensi Indikasi Geografis Kakao Flores

Niken Puspita Sari1) dan Hendy Firmanto1)

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

Flores memiliki keragaman budaya dan hasil bumi yang beraneka ragam.
Hasil perkebunan Flores berpotensi dilindungi keasliannya dengan cara
didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Produk  perkebunan Flores
yang telah mendapatkan IG yaitu kopi arabika Flores Bajawa, disamping kopi
masih ada produk lain yang tidak kalah potensinya yaitu kakao (Theobroma
cacao). Keunikan kakao Flores yang tidak dimiliki daerah lain yaitu aroma
khas saat penjemuran serta kadar lemak yang tinggi. Komoditas kakao ini
tentunya akan sangat prospektif bilamana dikembangkan dan didaftarkan sebagai
produk IG.

yang terkenal yaitu kopi Arabika Java Ijen Raung
Bondowoso, Kangkung Bima NTB, dan sebagainya.
Nama-nama tersebut semula dikenal di sekitar
wilayahnya namun saat ini sudah dikenal umum.

Peningkatan citra daerah sangat terbantu
dengan adanya produk IG. Namun, manfaat
adanya IG tidak hanya dirasakan pemerintah
setempat. Untuk petani, adanya IG juga dirasakan
manfaatnya antara lain peningkatan permintaan
biji kopi, yang secara langsung akan meningkatkan
pula pendapatan petani, interaksi kelembagaan
petani yang semakin meningkat, penguatan
ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Manfaat-
manfaat tersebut dapat ditularkan ke daerah lain
yang memiliki produk unggulan namun belum
terdaftarkan sebagai IG.

Salah satu contoh produk unggulan adalah
kakao Flores. Flores merupakan salah satu
daerah pengembangan kakao di Indonesia
bagian timur. Daerah yang disebut Flores yaitu
meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai,
Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, Ende, Sikka,
dan Flores Timur.

ndikasi Geografis berdasarkan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merk, Indikasi Geografis (IG) adalah
suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang, yang karena

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,
faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor
tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu
pada barang yang dihasilkan.

Produk IG di Indonesia mulai banyak ditemui
di pasaran. Banyaknya produk-produk tersebut
tidak terlepas dari pemerintah provinsi/daerah
setempat yang mendaftarkan produk-produk khas
daerahnya agar mendapatkan perlindungan
hukum, dan bahkan agar masyarakat luas dapat
mengenal produk daerahnya. Tidak dapat
dipungkiri, bahwa keuntungan yang diperoleh dari
produk IG yaitu mulai dikenalnya produk daerah-
daerah dan bahkan menjadi image atau icon baru
di daerah-daerah tersebut. Sebagai contoh
adalah kopi Robusta Semendo. Kopi ini mungkin
dulu tidak begitu banyak yang mengenal, namun
saat ini nama kopi Robusta Semendo mulai
dikenal di mana-mana. Contoh produk IG lain
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Iklim dan kondisi tanah di Flores sangat
mendukung pertumbuhan kakao. Kakao Flores
dapat ditemukan di Kabupaten Sikka, Kabupaten
Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten
Manggarai Timur, Flores Timur, Manggarai Timur
dsb. Namun demikian berdasarkan data Ditjenbun
Tahun 2013–2015 tercatat 3 kabupaten yang
memiliki areal kakao yang luas yakni Kabupaten
Sikka 7.615 hektar, kabupaten Ende 3041 hektar,
dan Kabupaten Flores Timur 2.716 hektar1). Ciri
khas lain Flores yaitu iklim kering yang tegas. Hasil
pengamatan iklim di Stasiun Maumere tahun
2004–2013 menunjukkan bahwa rerata bulan
kering yaitu 7,7 bulan. Di daerah lain kurang lebih
hampir sama sebaran bulan keringnya. Manfaat
yang diperoleh adanya bulan kering yang lebih
panjang dibandingkan wilayah Indonesia bagian
barat yaitu proses pengeringan biji kakao yang
tanpa hambatan. Dan akibat suhu yang optimal
inilah yang menyebabkan aroma kakao saat
penjemuran lebih berbeda.

Ciri khas biji kakao Flores yaitu memiliki kadar
lemak yang cukup tinggi. Hasil pengujian kadar
lemak di tahun 2015 yaitu 52-56%. Angka kadar
lemak ini tergolong tinggi dan potensial untuk
dikembangkan secara luas. Disamping itu,
pengelolaan kakao di Flores cukup unik yaitu
ditanam bersama-sama dengan tanaman lain yang
memiliki nilai jual yang tinggi antara lain kelapa,
kemiri, lada, jambu monyet, dan sebagainya.
Tanaman-tanaman tersebut dapat berfungsi
sebagai naungan dan diduga menjadi bahan
pengkaya aroma cokelat yang kerempah-
rempahan. Namun hal tersebut harus dibuktikan
dulu menggunakan uji organoleptik. Sama halnya
dengan kopi, biasanya tanaman naungan akan
memberikan citarasa yang cukup unik pada biji
kopi yang dihasilkan. Oleh karena itu, hal tersebut
dapat terjadi pula pada tanaman kakao di Flores
yang ditanami dengan tanaman rempah.

Citarasa kakao yang unik tentunya menjadi
peluang bagi Flores untuk mengembangkan
tanaman kakao menggunakan tanaman naungan
yang spesifik seperti rempah. Dengan kata lain,

sistem ini pun secara tidak langsung akan
melestarikan budaya tanam kakao dengan
tanaman-tanaman rempah yang sudah dilakukan
oleh petani kakao sejak dahulu di Flores.

Buah kakao masak (atas); dan pertanaman kakao di
kebun milik salah satu petani di Kecamatan Nita,

Kabupaten Sikka (bawah)

Banyak hal yang dapat diungkap dari kakao
Flores untuk dijadikan kakao yang bersertifikat
Indikasi Geografis. Selain dari citarasa, juga
dapat dilihat dari sistem budidaya, kearifan lokal,
dan sistem gotong royong. Untuk melakukan
kegiatan sehari-sehari di kebun kakao, petani
pria dan wanita b iasa berkumpul bersama
seperti memupuk, memanen, memangkas, dan
lain-lain. Tentunya kearifan lokal yang seperti
ini berbeda dibandingkan daerah lain yang
pada umumnya para petani pria yang lebih
banyak melakukannya2).
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Petani wanita membuat lubang untuk pupuk di
Kecamatan Ewokloang Kabupaten Sikka

Penutup
Dampak positif apabila kakao Flores telah ter-

sertifikasi IG maka akan meningkatkan citra daerah
Flores, meningkatkan geliat perekenomian berbasis
perkebunan, meningkatkan pendapatan masyarakat
dan daerah. Disamping itu, juga dapat menjaga kualitas
kakao karena sistem budidaya dan pengolahan yang
terkontrol sehingga kualitas kakao tetap terjaga.

Sumber Pustaka
1)Direktorat Jenderal Perkebunan (2014). Statistik

Perkebunan Indonesia, 2013-2015. Kakao. Jakarta.
2)Sari, N.P.; Sugiyanto; A.A. Prawoto & J.B. Baon (2016).

Improvement of Cocoa Production at Arid Areas
in East Nusa Tenggara by Soil Conservation and
Rehabilitation Techniques. Laporan Internal Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jember.
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Kebijakan Hilirisasi Industri Kakao
di Indonesia

Diany Faila Sophia Hartatri1)

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

Kebijakan hilirisasi kakao diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai
salah satu upaya meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, dan
pendapatan nasional. Pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao
ditujukan untuk menghasilkan produk setengah jadi seperti: bubuk kakao dan
lemak kakao; produk makanan dan minuman berbasis kakao siap konsumsi;
suplemen; dan pangan fungsional berbasis kakao.

enciptaan kedaulatan pangan
dan kedaulatan ekonomi bagi
bangsa Indonesia memerlukan
sinergitas dengan pelaku industri

manufaktur. Hal ini disebabkan industri manufaktur
merupakan salah satu sektor yang memiliki multi-
plier effects tertinggi terhadap perekonomian yang
juga sekaligus berperan sebagai penggerak
utama dalam pengembangan pengetahuan,
informasi, dan penyedia lapangan kerja. Di Indonesia,
pada tahun 2010 industri manufaktur telah mem-
berikan peluang kerja bagi lebih dari 476 juta orang.
Namun demikian, kegiatan dalam manufaktur
bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai
faktor, diantaranya tekanan pasar, kemampuan
sumber daya dan produksi, globalisasi, global
value chain, peningkatan pemanfaatan teknologi
digital dan adanya perjanjian perdagangan dunia.

Industri kakao termasuk salah satu sektor
prioritas yang harus dikembangkan sesuai
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) tahun 2015-2035. Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia telah menginisiasi kebijakan
hilirisasi produk pertanian melalui Kementerian
Perindustrian sejak tahun 2010. Penerapan
kebijakan ini dilatarbelakangi karena sudah
puluhan tahun Indonesia melakukan ekspor

komoditas perkebunan dalam bentuk bahan
mentah. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi
diperlukan agar terjadi peningkatan pengolahan
bahan mentah menjadi produk setengah jadi
maupun produk siap konsumsi di dalam negeri.
Maksud penerapan kebijakan hilirisasi industri
adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan,
mendapatkan nilai tambah produk khusunya bagi
pelaku agribisnis, memberikan jaminan pasar,
menyediakan lapangan kerja, dan memberi
peluang usaha di Indonesia. Di samping itu, kebijakan
hilirisasi juga diterapkan untuk meminimalisasi
dampak serius penurunan harga komoditas.
Sehingga, pada akhirnya hilirisasi mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di pasar dunia, komoditas perkebunan yang
diekspor Indonesia umumnya memiliki daya saing
yang rendah karena produk perkebunan diekspor
masih dalam bentuk produk mentah. Komoditas
kakao merupakan salah satu dari beberapa
komoditas perkebunan unggulan di Indonesia.
Kontribusi Indonesia sebagai penghasil kakao
terbesar ketiga di dunia, setelah Ghana dan Cote
d'Ivore (Pantai Gading) cukup signifikan, yaitu
sekitar 10% dari total produksi kakao dunia. Di
mana, selama kurun waktu 2004-2010, sekitar
70% dari total ekspor kakao Indonesia berupa
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biji kakao1). Namun demikian, daya saing produk
biji kakao Indonesia masih dapat dikatakan rendah
karena umumnya Indonesia mengekspor kakao
dalam bentuk mentah (primer) yaitu biji kakao
kering tanpa fermentasi (unfermented dried
cocoa beans), sehingga di negara-negara industri
kakao, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan
China, kakao Indonesia hanya dijadikan sebagai
bahan campuran. Hal tersebut berpengaruh
terhadap harga biji kakao di Indonesia, di mana
harga biji  kakao Indonesia lebih rendah
dibandingkan negara-negara eksportir lainnya.
Di samping itu, perdagangan biji kakao di pasar
dunia juga belum dapat merespon permintaan
pasar, terutama pasar Amerika Serikat dan ASEAN
yang mampu menyerap biji kakao Indonesia
sebanyak lebih dari 80%2). Dengan demikian, untuk
meningkatkan daya saing biji kakao Indonesia di
pasar dunia diperlukan berbagai upaya peningkatan
mutu biji kakao melalui proses fermentasi dan
penanganan pasca panen yang lainnya sesuai
dengan permintaan pasar negara-negara tujuan
ekspor.

Produk Olahan Kakao Indonesia
dalam Neraca Perdagangan

Sementara itu dalam neraca perdagangan
kakao untuk produk olahan berupa kakao pasta,
Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan
pangsa pasar sebesar 3%. Sedangkan, untuk
produk setengah jadi lainnya, misalnya kakao bubuk
dan lemak kakao, Indonesia menempati peringkat
ke 6 dan 5, masing-masing dengan pangsa pasar
sebesar 5% dan 6%. Rendahnya pangsa pasar
produk hilir kakao tersebut menunjukkan bahwa
industri hilir kakao di Indonesia belum berkembang
dengan baik. Meskipun demikian, hasil analisis
daya saing produk olahan Indonesia dengan
menggunakan metode Export Product Dynamics
(EPD) menunjukkan bahwa daya saing produk
olahan kakao seperti kakao pasta, lemak kakao,
dan kakao bubuk tanpa tambahan memiliki daya
saing yang tinggi dan dinamika perdagangan
cenderung bersifat positif2) di pasar-pasar negara
tujuan ekspor utama.

Oleh karena rendahnya daya saing produk
biji kakao dan juga perdagangan biji kakao
tersebut yang bersifat inelastis, sedangkan daya

saing produk olahan kakao Indonesia di negara-
negara tujuan ekspor utama yang relatif tinggi.
Maka, hal tersebut merupakan salah satu alasan
dasar diperlukannya pengembangan industri hilir
kakao3). Dengan demikian, diperlukan kebijakan
guna mendorong kemajuan industri hilir kakao
di Indonesia4), dengan tujuan untuk mendorong
peningkatan pendapatan petani5,6,7,8) dan nasional
melalui nilai tambah. Pengembangan industri hilir
kakao di Indonesia masih memiliki prospek yang
cerah karena berlimpahnya bahan baku dan juga
tenaga kerja. Dengan demikian, hal tersebut
berpeluang memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga
kerja karena memiliki keterkaitan yang luas baik
di sektor hulu maupun hilir.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan
pengembangan industri hilir kakao sejak awal
tahun 2000. Namun, baru tahun 2010-an diterbitkan
kebijakan-kebijakan yang mendukung berkembangnya
industri pengolahan kakao, seperti dihapuskannya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada
tahun 2007 khususnya bagi biji kakao dalam
negeri. Selain itu, penerapan program hilirisasi
di Indonesia ditandai dengan pemberlakuan
kebijakan pajak ekspor atau bea keluar biji kakao
yang lazim disebut dengan BK kakao. Kebijakan
BK kakao ini tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK.
Di mana, besarnya tarif BK dan harga patokan
ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga
rata-rata di pasar internasional, terutama harga
rata-rata CIF di terminal New York.

Kebijakan penghapusan PPN bertujuan untuk
meningkatkan pasokan biji kakao bagi industri
kakao di dalam negeri, sedangkan penerapan BK
kakao dilakukan untuk menghambat ekspor
terhadap biji kakao mentah dan sebaliknya
mendorong peningkatan ketersediaan biji kakao
bagi industri di dalam negeri. Akan tetapi, peng-
hapusan PPN ternyata belum dapat menciptakan
iklim usaha yang kondusif pada sektor pengolahan
kakao. Hal tersebut tampak dari 40 industri
pengolahan kakao yang sebelumnya eksis, pasca
penghapusan PPN hanya 15 industri pengolahan
yang dapat bertahan, bahkan hanya lima
diantaranya yang dapat beroperasi dengan baik9).
Selanjutnya, pemerintah secara resmi memberlakukan
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kebijakan BK kakao pada 1 April 2010. Melalui
pemberlakuan kebijakan ini diharapkan akan
meningkatkan utilisasi produksi pengolahan biji
kakao dikarenakan pelaku usaha melakukan
kegiatan pengolahan kakao sebelum produk
kakao diekspor. Sehingga, geliat industri kakao
dan nilai tambah biji kakao dapat meningkat. Di
samping itu, dengan adanya kebijakan BK kakao
juga diharapkan dapat mendorong petani melakukan
proses fermentasi.

Dampak Penerapan Bea Keluar
Kakao (BK Kakao) Terhadap
Program Hilirisasi Industri Kakao

Industri pengolahan biji kakao di Indonesia
mengalami peningkatan sejak diberlakukannya
BK kakao. Tahun 2005-2010 terjadi peningkatan
industri pengolahan hingga mencapai 20% per
tahun. Sejak diberlakukan BK kakao, struktur
produksi kakao Indonesia mengalami perubahan,
dimana kontribusi produksi kakao olahan
meningkat hingga mencapai 41% dari total

produksi biji kakao. Angka tersebut meningkat jika
dibandingkan sebelumnya, di mana sekitar 75%
ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji kakao
mentah. Sebaliknya, ekspor produk kakao olahan
mengalami peningkatan, yaitu 196.333 ton pada
tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-
masing meningkat menjadi 242.080 ton dan
287.192 ton. Kegiatan pengolahan biji kakao di
dalam negeri tersebut selain dipicu adanya
kebijakan BK kakao juga dikarenakan meningkatnya
permintaan produk kakao olahan dari berbagai
industri, seperti pengolahan makanan dan
minuman, serta industri farmasi.

Jumlah perusahaan pengolahan kakao juga
mengalami peningkatan seiring dengan adanya
kebijakan BK kakao dan hilirisasi industri kakao10.
Di samping itu, dengan adanya program hilirisasi,
pemerintah juga telah mendorong pembentukan
unit-uni t pengolahan bi j i  kakao di  sentra-
sentra produksi kakao. Hal ini bertujuan untuk
menumbuhkan wirausaha baru, baik skala kecil
dan menengah. Sehingga diharapkan akan
meningkatkan perekonomian petani, pelaku usaha

Kinerja industri pengolahan kakao di Indonesia

Sumber: BPS diolah (2014)



29 <<
29 | 2 | Juni 2017

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

dan daerah. Hal tersebut tampak dari mulai
bermunculannya merk-merk produk coklat baru
yang diproduksi oleh industri skala kecil dan
menengah, misalnya Chocodot dari Garut;
Cokelat Inyong dari Banjarnegara; Cokelat Adam
dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera
Barat; Socolatte dari Kabupaten Pidie Jaya,
Aceh; Cokelat Monggo dari Yogyakarta; dan
sebagainya. Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa kebijakan BK kakao telah berhasil
mendorong hilirisasi di sektor industri kakao.

 

Sumber: google.com
Produk cokelat produksi industri pengolahan kakao

skala kecil dan menengah

Meningkatnya industri hilir pengolahan kakao
dirasa juga perlu diimbangi dengan peningkatan
konsumsi kakao di Indonesia. Hal ini dikarenakan
saat ini rata-rata konsumsi cokelat di Indonesia
masih relative rendah, yaitu hanya berkisar 0,4–
0,5 kg per kapita per tahun. Angka tersebut lebih
rendah jika dibandingkan dengan angka konsumsi
rata-rata penduduk di Asia seperti Malaysia dan
Singapura yaitu 1 kg per kapita per tahun.
Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara-
negara maju, seperti Swiss, angka konsumsi rata-
rata cokelat di Indonesia masih jauh lebih rendah
yaitu mencapai 9,2 kg per kapita per tahun.
Diprediksi oleh Euromonitor, konsumsi cokelat di
dalam negeri akan mengalami peningkatan  rata-
rata 5% dalam kurun waktu tahun 2014-201911).
Dengan demikian, upaya peningkatan sektor hilir
kakao perlu juga dibarengi dengan upaya
peningkatan produksi biji kakao.

Penutup
Kebijakan Bea Keluar kakao (BK Kakao)

merupakan salah satu kebijakan yang telah
mendorong penerapan kebijakan hilirisasi industri
kakao di Indonesia. Beberapa dampak kebijakan
hilirisasi dan BK Kakao diantaranya yaitu

peningkatan jumlah industri kakao di Indonesia,
munculnya unit-unit pengolahan biji kakao skala
kecil dan menengah sehingga saat ini telah
banyak dijumpai produk cokelat merk lokal dan
peningkatan konsumsi kakao di Indonesia. Oleh
karena itu, harus diimbangi dengan kebijakan
peningkatan produksi biji kakao, sehingga
kebutuhan industri pengolahan kakao dalam
negeri dapat terpenuhi.
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Coffee and Cocoa Science Techno Park (CCSTP):
Sarana Mencetak Technopreneur Handal

Dibidang Kopi dan Kakao

F. Yuliasmara1) dan Noor Ariefandie F.1)

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

Pengembangan Science Techno Park (STP) merupakan salah satu program
nasional (butir ke-6) Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Arah
kebijakan pembangunan Science Park dan Techno Park telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019, Perpres No. 2 Tahun 2015. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk
meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing industri di pasar global.
Di bidang kopi dan kakao, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
membentuk Coffee and Cocoa Science Techno Park (CCSTP) yang berfungsi
sebagai intermediary institute dan pusat pengembangan sains dan teknologi
maju dan sekaligus sebagai inkubator bisnis dan teknologi

mplementasi dari penetapan Puslitkoka
sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI)
Kopi dan Kakao adalah Puslitkoka
harus dapat mensinergikan semua

potensi litbang pada komoditas kopi dan kakao,
menjadi sumber inovasi, dan rujukan tentang
teknologi terkini kopi dan kakao, serta sebagai
inventor sekaligus inkubator teknologi pada kopi
dan kakao baik aspek on farm maupun off farm.
Untuk meningkatkan diseminasi hasil penelitian
dan pengembangan kopi dan kakao agar lebih
terarah dan menghasilkan technopreneur baru
yang dapat berdampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi, maka Puslitkoka mem-
bentuk Science and Techno Park (STP) yang
bernama Coffee and Cocoa Science Techno Park
(CCSTP). Techno park sendiri, menurut Oxford
Dictionary merupakan suatu kawasan khusus yang
difungsikan untuk mengakomodasi kegiatan bisnis

di bidang sains dan teknologi, sedangkan science
park merupakan suatu kawasan yang difungsikan
khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan
suatu industry berbasis sains atau teknologi1).

Science and Techno Park (STP) berfungsi
sebagai intermediary institute dan pusat
pengembangan sains dan teknologi maju dan
sekaligus sebagai Inkubator Bisnis dan Teknologi
mengacu pada Perpres No 27 tahun 20132)

tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
Fungsi Techno Park atau Inkubasi Bisnis
Tekhnologi adalah khusus melayani inkubasi
wirausaha pemula yang baru mulai tumbuh
perusahaan baru (start up company) pada
bangunan atau area yang disediakan oleh
inkubator, sedangkan Science Techno Park
merupakan kawasan lebih luas di mana di
dalamnya selain terdapat inkubator bisnis
teknologi juga memberikan layanan maupun
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dukungan kepada industri lain (mulai dari
perusahaan baru sampai industri maju) yang
membuka jalur-jalur produksi baru berbasis
penelitian dan pengembangan. CCSTP berfungsi
sebagai intermediary institute yang memberikan
fasilitasi kegiatan inkubasi dan spin-off perusahaan
pemula di bidang kopi dan kakao; wahana
kolaborasi R & D antara Perguruan Tinggi,
Lembaga penelitian dan pengembangan, dan
Industri; serta sebagai penyedia layanan teknologi
lainnya sehingga dapat menarik industri ke dalam
kawasan. Fokus kegiatan CCSTP adalah mengelola
kolaborasi riset, inkubasi bisnis, dan spin-off serta
menyediakan layanan teknologi berbasis kopi dan
kakao. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat
diharapkan dapat merubah pembangunan
ekonomi Indonesia dari Natural Based Economy
menjadi Knowledge Based Economy yang
berbasis pada keunggulan sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).

Komponen dan Sasaran CCSTP
Pembangunan CCSTP bertujuan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
dengan pemanfaatan inovasi teknologi berbasis
kopi dan kakao. CCSTP merupakan suatu kawasan
terintegrasi yang berfungsi untuk menyediakan
lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya
kegiatan riset, pengembangan, bisnis, dan
teknologi yang berkelanjutan, melakukan
penumbuhan, pembinaan dan pengembangan
perusahaan pemula berbasis teknologi, dan
menjadi penyedia dukungan SDM dan teknologi
bagi industri. CCSTP juga diharapkan menjadi
inti sekaligus motor penggerak untuk mensinergikan
para akademisi (academic) dalam hal ini (Puslitkoka/
PUI Kopi-Kakao sebagai lembaga sumber inovasi
bekerjasama dengan universitas baik dalam
negeri maupun luar negeri), pelaku usaha
(bussines) dalam hal ini (calon pengusaha
pemula, pengusaha pemula dan asosiasi
komoditas), pemerintah (goverment) dalam hal
ini pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat
(social) (A-B-G-S) untuk membangun sistem
inovasi yang kuat yang berujung pada industri
kopi dan kakao yang berdaya saing.

Sasaran yang ingin dicapai dengan pembentukan
CCSTP adalah:
a. Melakukan sinergi fungsi dan peran stake-

holder kopi dan kakao (A-B-G-S);
b. Menyediakan lingkungan yang kondusif bagi

berlangsungnya kegiatan riset, pengembangan,
dan bisnis teknologi yang berkelanjutan
berbasis kopi dan kakao;

c. Menyediakan sarana penumbuhan, pembinaan,
dan pengembangan calon-calon entrepreneur
dan perusahaan pemula berbasis teknologi
berbasis kopi dan kakao;

d. Menyediakan SDM dan teknologi yang
kompeten untuk digunakan oleh industri
berbasis kopi dan kakao;

e. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan
penguatan kapasitas wirausaha pemula yang
berdaya saing tinggi yang mempunyai nilai
ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mendorong peningkatan nilai tambah pengelolaan
potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui program
inkubasi, dan;

g. Mendorong pengembangan jejaring untuk
memperkuat akses sumber daya manusia,
kelembagaan, permodalan, pasar, informasi,
dan teknologi.

Tahapan Diseminasi CCSTP
1. Pengenalan Kopi dan Kakao melalui

Eduwisata
Eduwisata merupakan salah satu unit dalam

produk CCSTP yang bertujuan untuk memberikan
alternatif tempat rekreasi berbasis pendidikan
kepada masyarakat umum. Tujuan dari eduwisata
ini adalah untuk mengenalkan aspek-aspek
berkaitan dengan kopi dan kakao yang dikemas
secara consumer-friendly. Pada eduwisata ini,
pengunjung akan mendapat fasilitas tour kebun
menggunakan moda transportasi eduwisata,
kunjungan ke pabrik pengolahan kopi dan kakao
serta workshop rekayasa alat dan mesin dengan
dipandu oleh tour guide yang akan menjelaskan
segala aspek mengenai kopi dan kakao.
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Fasilitas wisata dan kegiatan eduwisata yang
berlangsung di CCSTP

2. Pelatihan Agribisnis dan Agroindustri
Pelatihan merupakan proses untuk mem-

peroleh keterampilan agar dapat mencapai
efektivitas dalam melaksanakan tugas tertentu
melalui pengembangan proses berpikir, sikap,
pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan3).
Pelatihan agribisnis dan agroindustri kopi dan
kakao merupakan produk CCSTP yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sebagai upaya untuk menghasilkan SDM
yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Unit
pelatihan agribisnis dan agroindustri ini ditunjang
oleh tenaga pengajar yang berpengalaman di
bidangnya mulai ahli pemuliaan tanaman,

budidaya tanaman, fisiologi tanaman, tanah dan
pemupukan, perlindungan tanaman, bioteknologi,
dan pascapanen dari hulu sampai hilir; dan
fasilitas mengajar dan praktek yang memadai;
serta fasilitas akomodasi untuk peserta pelatihan.
Pelatihan yang disediakan antara lain:
a. Pelatihan teknik budidaya dan pengolahan kopi

dan kakao.
b. Pelatihan pengelolaan organisme pengganggu

tanaman kopi dan kakao.
c. Pelatihan uji citarasa kopi dan kakao.
d. Pelatihan pembuatan makanan cokelat, roasting

dan blending, manajemen kafe, barista, dan
coffee brewing.

e. Pelatihan pengelolaan l imbah kopi dan
kakao menjadi pupuk dan sumber energi
alternatif.

3. Magang/Pelatihan Kerja

Kegiatan magang (internship) dan pelatihan
kerja merupakan salah satu produk diseminasi
CCSTP yang bertujuan untuk memberikan
pengetahuan praktek kepada konsumen secara
hands-on sehingga konsumen dapat memiliki
kompetensi pada bidang tersebut. Kegiatan

Kegiatan pelatihan yang dilakukan di CCSTP
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f. Akses pendanaan;
g. Penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
h. Manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.

Kegiatan inkubasi bisnis ini diharapkan dapat
mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan
penguatan kapasitas wirausaha pemula (start-up)
yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing
tinggi. Dengan sistem inkubasi ini, tenant dapat
mengakses fasilitas pada CCSTP maupun
Lembaga induk sebagai sarana penelitan
maupun pengembangan produknya. Sarana yang
dapat diakses antara lain:
a. Fasi litas Penel it ian dan Pengembangan

(Research and Development), yang dapat
digunakan untuk mengenalkan teknologi dan
hasil-hasil penelitian yang telah diaplikasikan
dan untuk melakukan penelitian pengembangan
produk baru oleh tenant berupa bahan tanam,
produk pra panen termasuk biopestisida dan
produk pascapanen untuk kopi dan kakao.
Beberapa fasilitas tersebut antara lain adalah
Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan
Agronomi, Laboratorium Tanah dan Air,
Laboratorium Hama Penyakit, Laboratorium
Pengujian/Mutu serta Laboratorium Pascapanen.

b. Fasilitas produksi, digunakan untuk melakukan
produksi dari produk yang diinginkan oleh tenant
dan selanjutnya untuk memperbesar skala
produksinya.

c. Fasilitas produksi pengolahan dan pascapanen,
merupakan area inkubasi untuk produk
pengolahan hasil berupa produk bahan baku,
produk jadi serta produk alat dan mesin
pengolahan.

d. Fasilitas teknologi informasi, merupakan
fasilitas yang digunakan oleh tenant untuk
mendapatkan referensi atau informasi mengenai
hasil-hasil riset terbaru untuk mengembang-
kan produk melalui inovasi teknologi. Fasilitas
tersebut berfungsi sebagai Pusat Informasi dan
Teknologi

e. Manajemen dan fasilitas pelayanan umum,
merupakan sarana pendukung yang terdiri dari
kantor pusat manajemen, kantor pelayanan
umum, restoran dan kafe, ruang konferensi/
diseminasi

magang diartikan sebagai bagian dari sistem
pelatihan kerja yang diselenggarakan secara
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah
bimbingan dan pengawasan instruktur atau
pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,
dalam rangka menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu4). Magang merupakan bagian
dari pelatihan kerja, biasanya magang dilakukan
oleh mahasiswa tingkat akhir atau siswa SMK
Kelas 3 (PKL) sebagai salah satu syarat utama
untuk menyelesaikan program pendidikan4).
Sedangkan pelatihan kerja biasanya diikuti oleh
pekerja yang sudah menandatangani kontrak
dengan perusahaan dalam rangka untuk
mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas
sang karyawan4). Program magang dan pelatihan
kerja akan disusun secara tailor-made sesuai
dengan keperluan peserta magang terhadap
kompetensi yang dibutuhkan.

4. Inkubasi Agribisnis Kopi dan Kakao

Inkubasi adalah suatu proses untuk
mendukung pengembangan produk dan/atau
pengembangan bisnis perusahaan pemula
berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan
yang profitable memiliki pengelolaan organisasi
dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan
yang sustainable, hingga memiliki dampak positif
bagi masyarakat5). Kegiatan pembinaan dan
pendampingan usaha yang diberikan oleh
inkubator kepada tenant selama 2 s/d 3 tahun
masa inkubasi. Kegiatan inkubasi merupakan
produk unggulan CCSTP yang bertujuan untuk
melayani inkubasi (penumbuhan, pembinaan dan
pengembangan) wirausaha pemula (start-up
company) maupun industri maju untuk membuka
jalur-jalur produksi baru berbasis penelitian dan
pengembangan. Pada produk inkubasi ini, CCSTP
menyediakan fasilitas dan pelayanan berupa:
a. Penyediaan ruang;
b. Dukungan fasilitas perkantoran;
c. Bimbingan dan konsultasi;
d. Bantuan penelitian dan pengembangan usaha

serta akses penggunaan teknologi;
e. Pelatihan dan pengembangan keterampilan;
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5. Produk Hilir Food and Beverage
Berbasis Kopi dan Kakao

Produk hilir food and beverage berbasis kopi
dan kakao merupakan produk fisik CCSTP untuk
mengkomersialkan produk hilir kopi dan kakao
hasil produksi CCSTP maupun hasil produksi
tennant nantinya. Saat ini sudah diproduksi secara
komersial produk hilir kopi dan kakao yang
berkualitas dan sesuai dengan selera konsumen
dalam bentuk makanan ( food) maupun non
makanan (non food). Produk bentuk makanan
berupa kopi rendah kafein, kopi bubuk blending,
kopi luwak, kopi ginseng, cokelat batangan,
cokelat bubuk, lemak kakao, permen cokelat, dan
lain-lain. Sedangkan produk non pangan seperti
sabun mandi dalam bentuk padat dan cair
berbahan baku kakao maupun kopi. Semua jenis
produk hilir kopi maupun cokelat diberi merk
dagang VICCO.

Penutup
Keberadaan Coffee and Cocoa Science

Techno Park (CCSTP) diharapkan dapat

mensinergikan semua sumber daya yang ada di
lembaga-lembaga penelitian di seluruh Indonesia
untuk mendukung pengembangan agribisnis dan
agroindustri kopi dan kakao nasional dan
mempercepat pembangunan ekonomi kawasan
serta memepercepat pencapaian MP3EI pemerintah.
Kompetensi Puslitkoka sebagai sumber teknologi
dari CCSTP dan diseminasi inovasi hasil IPTEK
bidang kopi dan kakao diharapkan mempercepat
alih teknologi dan transfer IPTEK kepada seluruh
stakeholder baik dari pemerintah, akademisi, pelaku
bisnis, dan masyarakat.
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