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I. Pendahuluan



Produksi Kopi Dunia

• Dunia saat ini memproduksi kopi sebanyak 147 juta karung 

(8.640.000 ton) kopi biji (green bean)

• Rata-rata Laju pertumbuhan produksi kopi dunia masih di 

bawah laju pertumbuhan konsumsi

• Dalam satu dasa warsa terakhir laju pertumbuhan konsumsi 

kopi di beberapa negara produsen cukup tinggikopi di beberapa negara produsen cukup tinggi

• Laju pertumbuhan produksi kopi Robusta lebih cepat 

dibanding laju pertumbuhan kopi Arabika

• Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir secara umum harga 

kopi dunia relatif baik

• Pasar kopi spesialti terus meningkat, khususnya di luar 

negara-negara konsumen tradisional (UE, AS, dan Jepang)



Global Coffee Production



Global Coffee Consumption
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ICO Group Indicator Price



Kondisi Umum Perkopian 2012

INDONESIA
• Areal 1,3 juta ha (30 % 

rusak + tua)
• Volume 0,75 juta ton
• Produktivitas 0,75 

ton/ha

VIETNAM

• Areal 0,6 juta ha (semua 
produktif)

• Volume 1,14 juta ton

• Produktivitas 2,06 ton/ha
• Vol. ekspor 0,52 juta

ton
• Nilai ekspor US$ 1,53 

Milyar
• Rerata nilai ekspor US$ 

2,95/kg kopi biji

• Produktivitas 2,06 
ton/ha

• Vol. ekspor 1,6 juta ton

• Nilai ekspor US$ 3,3 
Milyar

• Rerata nilai ekspor US$ 
2,06/kg kopi biji

Sumber: Ditjenbun, BPS, AEKI (2013, diolah) Sumber: WASI (2013)



Peran Kopi bagi Perekonomian Indonesia

• Telah diperdagangkan sejak awal tahun 1700-an oleh
VOC

• Saat ini masih menjadi salah satu komoditas ekspor
andalan Indonesia dengan nilai devisa yang 
cenderung terus meningkat (> USD 1,0 Milyar)cenderung terus meningkat (> USD 1,0 Milyar)

• Banyak ditanam petani kecil di kawasan
perbukitan/pegunungan terpencil, sehingga cukup
efektif untuk pemerataan ekonomi

• Indonesia banyak menghasilkan kopi spesialti (mutu
baik dan kharakter citarasa khas), sehingga nilainya
(value) cukup tinggi (ada harga premium).



Jenis-jenis Kopi yang Dihasilkan di 

Indonesia

• Berdasar volume produksi:

– Kopi Robusta (78 %)

– Kopi Arabika (20 %)

– Kopi Liberika/ Ekselsa (2 %, statistik masuk ke 
Robusta)

– Kopi Liberika/ Ekselsa (2 %, statistik masuk ke 
Robusta)

• Sebagian besar ekspor produk kopi masih 
dalam bentuk kopi biji (green bean)

• Akhir-akhir ini ekspor produk hilir kopi dan 
turunannya meningkat cukup signifikan.



LIBERIKAARABIKA LIBERIKA

ROBUSTA

ARABIKA



Indikator Arabika Robusta

Luas Produksi Luas Produksi

Nilai nominal

(2015)

322.976

ha

179.947 

ton

719.974

ha

559.058

ton

Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi 

di Indonesia

Rerata laju 

pertumbuhan 

(% per tahun)

12,6 13,7 -3,5 -0,6

Proporsi (%) 30,9 24,8 68,9 77,1



II. Kopi dan Garis Kemiskinan



Peran Komoditas Kopi Berkerlanjutan

• Sumber pendapatan petani (agar tidak miskin

dan sejahtera)

• Penyediaan bahan baku industri

• Penyediaan lapangan kerja• Penyediaan lapangan kerja

• Menjaga kelestarian lingkungan hidup

• Sarana pengembangan kawasan

• Sumber pendapatan devisa



Ambang Garis Kemiskinan 2016

• Menurut Biro Pusat Statistik (BPS):

– Kawasan pedesaan: Rp.350.420,00/kapita/bulan = 
Rp. 4.205.040,00/kapita/tahun

– Jika satu KK anggotanya 5 orang = 
Rp.21.020.160,00/year.Rp.21.020.160,00/year.

• Menurut Bank Dunia:

– USD 2.0/kapita/hari = USD 730/kapita/tahun = Rp. 
9.709.000,00/kapita/tahun.

– Jika satu KK anggotanya 5 orang = 
Rp.48.545.000,00/year.



Jenis kopi

(asumsi harga)

BPS

(Rp.21.020.160,00)

World Bank

(Rp.48.545.000,00)

Robusta

(Rp.20,000/kg)

1.000 2.400

Tingkat Produktivitas Kebun Kopi Petani (kg kopi 

biji/ha/tahun)agar Melebihi Ambang Batas 

Kemiskinan di Indonesia (2016)

Arabica

(Rp.50,000/kg)

400 1.000

Liberika

(Rp.30,000/kg)

700 1.600

Asumsi: - harga kopi asalan awal tahun 2017, - tanaman monokultur, - satu

KK terdiri atas 5 orang.



III. Komponen Penting Kopi Arabika

Gayo Berkelanjutan



Komponen-komponen Penting Budidaya

Kopi Arabika Gayo Berkelanjutan

1. Lahan dan lingkungan alam sekitarnya

2. Penggunaan varietas

3. Pengelolaan tanaman penaung

4. Pengelolaan kesuburan tanah4. Pengelolaan kesuburan tanah

5. Pengendalian OPT

6. Menjaga mutu (karakter citarasa dan
konsistensinya)

7. Penguatan kelembagaan petani

8. Regenerasi petani



1. Lahan dan Lingkungan Alam Sekitar

• Kopi Arabika sebaiknya hanya ditanam pada lahan yang 
sesuai (minimum tergolong kelas S-3)

• Penanaman pada lahan baru sebaiknya tidak dilakukan
land clering, tetapi dengan tetap mempertahankan
pohon (khususnya asli setempat) sebagai penaung
secara rasionalsecara rasional

• Kelestarian alam sekitar perkebunan kopi perlu dijaga
bersama untuk antisipasi perubahan iklim yang dapat
berdampak negatif terhadap pertanaman kopi

• Lahan pertanaman yang ada saat ini perlu ditingkatkan
produktivitasnya untuk mengurangi tekanan
pembukaan hutan



2. Penggunaan Varietas

• Dinamika penggunaan varietas kopi Arabika di 
Gayo perlu disikapi secara bijaksana, termasuk
sisi negatifnya

• Sebaiknya para petani menanam varietas yang 
sudah teruji dengan baik (Gayo 1, Gayo 2, dll.) sudah teruji dengan baik (Gayo 1, Gayo 2, dll.) 
yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian

• Penggunaan varietas yang tidak tepat dapat
berakibat pada produktivitas dan mutu (karakter
citarasa dan konsistensi citarasa)

• Perlu segera dibangun kebun benih varietas-
varietas unggul yang sesuai untuk kawasan Gayo



3. Pengelolaan Tanaman Penaung

• Budaya penggunaan tanaman penaung lamtoro
(peté) pada budidaya kopi Arabika di Gayo perlu
dilanjutkan

• Ke depan perlu adanya upaya diversifikasi
penaung dengan menggunakan jenis tanamanpenaung dengan menggunakan jenis tanaman
lain (apokat, nangka, pinang, surian, Gamelina, 
mindi, Macadamia, jeruk keprok, dll.)

• Penanaman jenis tanaman lain dalam dilakukan
di batas-batas kebun (box system)

• Penanaman jenis lain penting untuk
meningkatkan keragaman hayati dan persediaan
karbon (carbon stock) di perkebunan kopi)



Pertanaman kopi Arabika ramah lingkungan di India

Tumpangsari kopi Arabika dengan lada di India

Kopi Arabika dengan penaung

Macadamia di Thailand



4. Pengelolaan Kesuburan Tanah

• Pengelolaan kesuburan tanah merupakan salah satu
faktor utama dalam mewujudkan keberlanjutan
produksi dan mutu Kopi Arabika Gayo

• Komitmen masyarakat Gayo untuk memproduksi kopi 
organik perlu didukung dengan analisis kesuburan
tanah yang memadai agar pengembalian unsur-unsurtanah yang memadai agar pengembalian unsur-unsur
hara sesuai dengan tingkat produktivitas

• Sudah saatnya diprogramkan langkah produksi pupuk
organik untuk memenuhi kebutuhan setempat

• Budaya masyarakat Gayo membuat lubang angin perlu
diteruskan karena berdampak baik untuk konservasi
kesuburan tanah dan air.



5. Pengendalian OPT

• OPT penting pada Kopi Arabika Gayo saat ini adalah

penyakit akar, hama PBKo, dan gulma

• Pengendalian OPT sebaiknya dilakukan dengan

prinsip Pengendalian Hama Terpaduprinsip Pengendalian Hama Terpadu

• Penggunaan racun OPT (pestisida) sebagai alternatif

terakhir, diutamakan pestisida biologis





Tidak menggunakan racun OPT (pestisida) yang didaftar oleh WHO (World Health 

Organization) tergolong dalam Type 1A dan/atau 1B, atau yang dilarang oleh aturan

nasional, regional maupun lokal.  



Alat Pelindung Diri (APD) 

untuk penyemprotan

racun hama (pestisida):

1. Sepatu kebun (sepatu karet)

2. Mantel kedap air2. Mantel kedap air

3. Baju lengan panjang

4. Sarung tangan

5. Masker

6. Kacamata

7. Tutup kepala



6. Menjaga Mutu

• Karakter mutu dan konsistensi Kopi Arabika Gayo untuk
pasar komoditas (jumlah besar) perlu dijaga bersama

• Kreativitas masyarakat untuk diversifikasi produk Kopi 
Arabika Gayo berdasar citarasa untuk penjualan
mikrolot perlu didorong karena dapat meningkatkanmikrolot perlu didorong karena dapat meningkatkan
nilai tambah

• Komitmen bersama dalam hal menjaga mutu perlu
ditumbuhkan, karena Kopi Arabika Gayo sudah didaftar
sebagai produk Indikasi Geografis yang saat ini juga
sedang diusahakan pendaftarannya di Uni Eropa



Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Citarasa Kopi Biji

1. Jenis/varietas (genetik)

2. Lingkungan tumbuh (tinggi tempat, tanah, 

penaung, dll.)

3. Kesehatan tanaman (vigor)3. Kesehatan tanaman (vigor)

4. Serangan hama dan penyakit

5. Mutu petik

6. Pengolahan pasca panen (DP, WP, PN)



7. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan

Petani

• Kelembagaan petani memiliki peran penting 

dalam pembangunan pertanian

• Membangun kelembagaan petani yang kuat 

perlu waktu dan upaya terus menerusperlu waktu dan upaya terus menerus

• Dalam membangun kelembagaan petani perlu 

adanya mitra bisnis agar para petani dapat 

memperoleh insentif finansial

• Harus mengutamakan potensi lokal



Harapan: TerjadiTransformasi Budaya di Tingkat 

UKM Sektor Pertanian Kopi

BUDAYA USAHA BUDAYA USAHA

PERTANIAN SUBSISTEN PERTANIAN KOMERSIAL

PROSES TRANSFORMASIPROSES TRANSFORMASI

√√√√ Kaitan pasar dan orientasi ekonomiKaitan pasar dan orientasi ekonomiKaitan pasar dan orientasi ekonomiKaitan pasar dan orientasi ekonomi
√√√√ Teknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energi

Arah Arah Arah Arah 
TransformasiTransformasiTransformasiTransformasi

√√√√ Teknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energiTeknologi/Tenaga kerja/Sumber energi
√√√√ Kapital/Manajemen/Kompetensi SDMKapital/Manajemen/Kompetensi SDMKapital/Manajemen/Kompetensi SDMKapital/Manajemen/Kompetensi SDM
√√√√ KelembagaanKelembagaanKelembagaanKelembagaan
√√√√ Dan sebagainyaDan sebagainyaDan sebagainyaDan sebagainya

Perubahan karakteristik usaha 

pertanian dan perannya dalam 

pengembangan perekonomian 

pedesaan

Respon 

terhadap 

tuntutan 

hidup yang 

lebih baik

Respon 

terhadap 

globalisasi 

pasar



POKTAN/UMKM Perlu Pemberdayaan Agar Terjadi 

Transformasi dalam Aspek Kelembagaan

Tata nilai terbelakang Tata nilai maju

(subsisten) (komesial)

1. Kerja lembek/tidak efektif 1. Kerja keras/efektif

2. Malas 2. Rajin

3. Boros 3. Hemat3. Boros 3. Hemat

4. Konsumtif 4. Produktif

5. Harga diri rendah 5. Harga diri tinggi

6. Primordial 6. Kompetitif/prestasi

7. Resistensi terhadap inovasi 7. Adaptif terhadap inovasi

8. Daya empati rendah 8. Daya empati tinggi

9. Acak/diffuse 9. Sistematis/organize

10. Emosional/personal 10. Rasional/impersonal

11. Visi jangka pendek 11. Visis jangka panjang

PEMBER-

DAYAAN



POKTAN/UMKM Hasil Pemberdayaan agar Memiliki 

Ciri-ciri Sebagai Berikut 

1. Bekerja lebih keras dan cukup efektif,

2. Lebih rajin dalam berusaha tani,

3. Lebih hemat terhadap penggunaan faktor input dan konsumsi,

4. Usaha taninya lebih produktif,

5. Memiliki harga diri yang lebih baik, 

6. Mampu berkompetisi karena selalu berusaha berprestasi,

7. Adaptif terhadap inovasi dan perubahan lingkungan,

8. Daya empati terhadap sesama lebih tinggi,

9. Mampu bekerja lebih sistematis dan terorganisir,

10. Mampu berfikir lebih rasional dan kerja berkelompok,

11. Memiliki visi jangka panjang.



8. Regerenasi Petani

• Di beberapa kawasan penghasil kopi di 

Indonesia regenerasi petani sudah sampai

pada taraf yang cukup menkhawatirkan

karena banyak halkarena banyak hal

• Iklim dan kiat untuk menumbuhkan minat

generasi muda untuk gemar bertani kopi perlu

diciptakan di Tano Gayo

• Perlukah mendirikan “akademi kopi” di Gayo?



Beberapa Hal Penting untuk Petani Kopi 

• Perlu dilakukan transfer IPTEK lebih intensif
kepada para petani untuk meningkatkan
produktivitas, serta perbaikan mutu dan menjaga
konsistennya

• Perlu pengembangan model budidaya kopi “semi • Perlu pengembangan model budidaya kopi “semi 
mekanis” agar generasi muda berminat untuk
bertani kopi

• Perlu perbaikan rantai nilai agar pemasaran lebih
efisien dan mutu terjaga

• Perlu ada regionalisasi untuk pembinaan dan
penguatan kelembagaan petani kopi di Indonesia. 



Pola Tanam Kopi Semi Mekanis (Tanaman Umur 2 Tahun) di Kerinci


