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Memperkuat Industri Kopi 
Indonesia melalui Pertanian 
Kopi Berkelanjutan dan 
(Pengolahan) Pascapanen

Proyek TPSA mengadakan pelatihan bagi tenaga pelatih di Kabupaten Bener 

Meriah (Wilayah Gayo) dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tujuan diadakannya 

pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan produsen kopi 

Indonesia dalam produksi kopi berkelanjutan dan ramah lingkungan serta (dalam  

pengolahan) pascapanen.

Latar Belakang
Kopi Indonesia dipilih TPSA sebagai target komo-
ditas dikarenakan potensinya yang sangat besar 
dalam pasar ekspor Kanada. Guna mendukung 
produsen kopi kecil dan menengah Indonesia 
untuk mengakses pasar Kanada, proyek TPSA juga 
membantu para eksportir dalam meningkatkan 
kinerja sosial dan lingkungan mereka.

Sebuah analisis oleh ahli lingkungan TPSA menun-
jukkan bahwa mayoritas eksportir kopi khusus 
kelas menengah dan kecil (baik koperasi mau pun 
perusahaan) dalam dua daerah sasaran—wilayah 
Gayo (Aceh) dan Makassar (Sulawesi Selatan)—
telah memiliki sertifikasi hijau (eco-label), terma-
suk (kopi) Organik, Perdagangan Adil (Fair Trade), 
C.A.F.E. Practices, Rainforest Alliance, dan UTZ. 
Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa rantai 
pasokan petani kopi telah mengadopsi, dan diau-
dit secara berkala, proses pertanian berkelanjutan 
serta mempraktikkan pemrosesan (kopi) yang 
memenuhi standar dalam negeri mau pun inter-
nasional. Hal ini sungguh menyemangati, sesuai 
dengan kecenderungan yang semakin meluas 

di seluruh dunia. Meski demikian, sertifikasi hijau 
baru mencakup tujuh persen produsen kopi di 
Indonesia. Sebagian besar petani kopi Indonesia 
belum mengadopsi (nilai/perilaku) produktivitas 
tinggi, praktik pertanian berkelanjutan (misalnya 
pembibitan yang baik, pemupukan, manajemen 
hama terintegrasi), yang mengakibatkan hasil kopi 
yang kurang baik (berkisar 600–800 kg per hektar).

Guna memperluas ekspor kopi, serta mening-
katkan keberlanjutan dan produktivitasnya, pro-
duksi kopi dalam lingkungan yang progresif dan 

Pelatihan di Bener Meriah (wilayah Gayo), Aceh.
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pengolahan pascapanen perlu lebih disebarlu-
askan di Indonesia. Guna mewujudkan hal ini, 
TPSA mengadakan pelatihan bagi tenaga pelatih 
dengan topik pertanian kopi berkelanjutan dan 
(pengolahan) pascapanen.

Pelatihan tenaga pelatih menyasar pemangku 
kepentingan pertanian kopi garis-depan di wila-
yah Gayo dan Sulawesi Selatan, terutama petugas 
penyuluhan pertanian (AEO) yang bekerja lang-
sung dengan para petani. Hal ini untuk memas-
tikan bahwa pelatihan (yang diadakan) akan 
memberi manfaat bagi banyak petani dikedua 
pusat  penghasil kopi tersebut. Tujuan pelatihan 
antara lain adalah:

 • meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
petugas penyuluhan pertanian dan petani 
terpilih terhadap produksi kopi yang ramah 
lingkungan (melalui praktik pertanian yang baik) 
serta penanganan pascapanen;

 • meningkatkan pengetahuan petugas 
penyuluhan pertanian dan petani terpilih 
mengenai standar sosial dan lingkungan (yang 
baik) dalam peran mereka sebagai pendukung 
industri kopi domestik mau pun pasar ekspor;

 • meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
petugas penyuluhan pertanian dan petani 
terpilih mengenai efek perubahan iklim 
terhadap tanaman kopi.

Ikhtisar Pelatihan
Pelatihan tenaga pelatih dengan topik produksi 
dan pemrosesan kopi berkelanjutan diadakan di 
Bener Meriah (wilayah Gayo), Aceh, pada tanggal 
6 hingga 8 Maret 2017, dan di Toraja Utara, Sulawesi 
Selatan pada tanggal 13 hingga 16 Maret 2017. Di 
Bener Meriah, LSM lokal Masyarakat Penggiat 
Kopi Gayo membantu penyelenggaraan pelatihan. 

Setiap sesi dihadiri oleh 30 peserta, termasuk petu-
gas penyuluhan pertanian, petani terpilih (tokoh 
tani) dan aktivis kopi.

Pelatihan dibawakan oleh Institut Penelitian Kopi 
dan Kakao Indonesia (ICCRI) dan ahli lingkungan 
TPSA. Seorang ahli kopi Indonesia dari Kebun Kopi 
Gayo membawakan beberapa materi pelatihan di 
Bener Meriah. Pelatihan tersebut meliputi topik 
pengolahan lahan dan budidaya kopi (seperti pem-
bibitan, penanaman, tanam silang, pembersihan 
(gulma), pemangkasan), pemrosesan pascapanen 
yang ramah lingkungan (misalnya pemetikan, pem-
rosesan biji kopi basah dan kering, pengeringan, 
pengemasan, penyimpanan, pengangkutan), 
pengelolaan dan pengurangan limbah kopi, serta 
karakteristik kopi berkualitas unggul. Topik lainnya 
mencakup akibat dari perubahan iklim terhadap 
tanaman kopi dan label-hijau. Isu kesetaraan gen-
der juga dibahas, terutama dalam hubungannya 
dengan berbagai peran perempuan dan laki-laki 
dalam industri kopi Indonesia serta implikasinya 
dalam (proses) adopsi teknologi pertanian.

“Meski pun saya telah cukup lama 
menggeluti industri kopi, saya mendapatkan 
pengetahuan dan informasi berharga dari 
pelatihan ini. Saya sangat menghargai 
pengalaman ini.”

—HAMZAH
Petani kopi, Gowa, Sulawesi Selatan

Para pembicara juga memperagakan teknik-  
teknik cupping untuk menguji kualitas kopi. 
Peserta  kemudian mendapatkan kesempatan 
untuk mengunjungi perkebunan kopi dan mem-
praktikkan hal-hal yang mereka pelajari selama 
pelatihan. Di Bener Meriah, perkebunan kopi (yang 
dikunjungi) berlokasi di fasilitas penelitian peme-
rintah provinsi, tempat berlangsungnya lokakarya. 
Di Toraja Utara, perkebunan kopi yang dikunjungi 
terletak kurang lebih satu jam dari lokasi pelatihan. 
Selama kunjungan lapangan, pembicara menun-
jukkan metode penanaman, pemupukan dan 
teknik- teknik pemangkasan, serta karakteristik 
fisik tanaman kopi yang sehat.

Kunjungan lapangan ke perkebunan kopi di Toraja Utara.



• 3 •

Umpan Balik Peserta
Di Toraja Utara, seluruh peserta menyampai-
kan bahwa kemampuan dan pengetahuan 
mereka meningkat setelah mengikuti pelatihan, 
dengan 83  persen melaporkan peningkatan  
yang signifikan.

Enam puluh persen mengatakan bahwa ting-
kat kepercayaan diri mereka dalam menerapkan 
pengetahuan yang didapat kini menjadi “sangat 
baik”, dan empat puluh persen sisanya mengata-
kan “baik”.

“Saya mendapatkan kesan positif dari 
pelatihan (mengenai) kopi ini, tidak hanya 
karena (pelatihan ini) diadakan di wilayah 
(penghasil) kopi, namun juga karena 
pelatihan ini memampukan petani kopi untuk 
saling bertukar informasi dan tips mengenai 
produk kopi mereka. Lima puluh persen 
teori dan lima puluh persen lainnya praktik 
(langsung di) lapangan—kombinasi yang 
bagus.”

—BARDI ALI
Gayo, Aceh

Lima puluh tujuh persen mengatakan mereka 
akan  “sangat sering” atau “sering” menggunakan 
pengetahuan dari pelatihan dalam pekerjaan 
mereka, sementara 35 persen mengatakan 
“kadang- kadang” dan 8 persen “jarang”.

Para peserta melaporkan kepuasan yang baik ter-
hadap pelatihan secara keseluruhan. Lima belas 
persen memberikan peringkat kepuasan “sangat 
baik sekali”; enam puluh dua persen “sangat baik”; 
dan dua puluh tiga persen “baik”.

Di Bener Meriah, 96 persen menyampaikan bahwa 
kemampuan dan pengetahuan mereka meningkat 
setelah mengikuti pelatihan ini.

Enam puluh persen mengatakan bahwa kini ting-
kat kepercayaan diri mereka dalam menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh meningkat menjadi 
“sangat baik”, sementara 40 persen lainnya menga-
takan “baik”.

Peserta melaporkan kepuasan yang baik terhadap 
pelatihan secara keseluruhan. Dua puluh sembilan 
persen memberikan peringkat kepuasan “sangat 
baik sekali”; 33 persen memberikan peringkat 
“sangat baik”; dan 38 persen “baik”.

Kesimpulan
Sebagian besar peserta pelatihan memang 
bekerja  di industri kopi dan mengenal budidaya 
kopi serta pemrosesan pascapanen secara kon-
vensional. Pelatihan ini memperkenalkan sudut 
pandang terbaru dalam produksi dan pemro-
sesan kopi berkelanjutan. Pemrosesan limbah 
kopi menjadi biogas, misalnya, merupakan teknik 
pengolahan limbah yang ramah lingkungan yang 
mulai menarik minat para pelaku industri. Selain 
itu, perubahan iklim dan label-hijau merupakan 
fenomena yang relatif baru dalam industri kopi, 

Peserta merayakan kesuksesan pelatihan di Bener Meriah (wilayah Gayo), Aceh.
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dan  menjadi topik baru pula bagi peserta pela-
tihan. Selain mengalami langsung efek perubahan 
iklim terhadap tanaman kopi mereka, peserta 
tampaknya memiliki pengetahuan yang terbatas 
mengenai cara beradaptasi dengan perubahan  
iklim tersebut.

Mengingat sebagian besar peserta merupakan 
penggiat kopi, ada banyak pertanyaan praktis 
sehubungan dengan tantangan yang dihadapi 
di lapangan yang dikemukakan (dalam pelatihan 
ini). Para pembicara, yang terdiri dari orang-orang 
terbaik dalam bidangnya dan memiliki pengeta-
huan yang sangat luas baik dalam teori mau pun 
pengalaman, menjawab semua pertanyaan secara 
menyeluruh. Para peserta pada kedua pelatihan 
berpendapat bahwa pelatihan semacam ini perlu 
diadakan secara berkala, khususnya bagi petugas 
penyuluhan pertanian dan petani terpilih, untuk 
mempelajari perkembangan terkini. Pengetahuan 
dari pelatihan dapat digunakan oleh peserta untuk 
disebarkan kepada petani kopi lainnya.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah 
Kanada  melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan 
 organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan 
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

Peserta merayakan kesuksesan pelatihan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
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 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


