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PENDAHULUAN 

Tidak ada yang tahu persis kapan kopi didatangkan ke dataran 

tinggi Gayo.  Dalam beberapa tulisan menyebutkan didatangkan pada 

tahun 1908 (John R. Bowen, 1990). Dalam  tulisan lainnya,   

menyebutkan masuknya kopi arabika ke dataran tinggi Gayo  sekitar 

tahun 1924 yang dibawa oleh orang Belanda, yaitu setelah selesainya 

pembangunan jalan Bireuen -  Takengon pada tahun 1913.  Kopi 

arabika pertama sekali ditanam di kawasan desa Paya Tumpi, 

selanjutnya berkembang ke beberapa tempat antara lain ke  Rediness, 

desa Blang Gele, desa Bergendal, desa Burni Bius dan desa Bandar 

Lampahan,  akan tetapi pembudidayaannya  masih terbatas dikalangan 

bangsa Belanda dan orang-orang bangsawan saja. Budidaya kopi  

secara luas baru mulai setelah awal kemerdekaan Republik Indonesia, 

yakni tahun 1945 (Renes, 1989).  

Sejak saat itu kopi telah menjadi komoditas primadona yang 

menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah 

di dataran tinggi Gayo. Hingga saat ini diperkirakan luas areal 

penanaman kopi  telah mencapai 101.316 Ha dengan perincian 48.000  

Ha terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, 46.316 Ha di Bener Meriah dan 

sisanya seluas 7.000  Ha  di Kabupaten Gayo Lues.  Dari luasan 

tersebut diatas sekitar 85 % jenis Arabika dan sisanya 15 % Jenis 

Robusta serta melibatkan tidak kurang dari 50.000 Kepala Keluarga. 

Kopi dari kawasan ini dikenal dipasaran domestik, nasional dan 

internasional dengan Kopi Gayo yang  mempunyai mutu   sangat baik 

dan uniq, sehingga   digolongkan Kopi Spesialty  dan mendapatkan 

harga yang premium.  

Kendatipun  Kabupaten Aceh Tengah,  Bener Meriah dan Gayo 

Lues  merupakan  daerah penanaman kopi arabika terluas di Indonesia, 

namun bila  ditinjau dari produktivitasnya juga  masih tergolong relatif 

rendah, yakni rata-rata 790  kg/ha/tahun, walaupun kenyataan di 

lapangan  bahwa secara individu dan sebahagian kecil petani, 

produktivitas kopinya ada yang telah mencapai 1,5 s/d 2,5 ton green 

beans/ha/tahun.  

Beberapa faktor penyebab rendahnya produktifitas kopi arabika di 

dataran tinggi Gayo adalah;  

1. Kualitas lahan (tanah dan Iklim),  

2. Bahan tanam beragam dan berumur lanjut, 
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3. Tanaman pelindung, 

4. Pemupukan,  

5. Pemangkasan tanaman kopi, dan 

6. Pengendalian organisme  pengganggu tanaman (OPT). 

 

Akhir akhir ini kita kenal dengan sebutan budidaya kopi 

berkelanjutan, budidaya kopi ramah lingkungan, budidaya kopi organik, 

budidaya kopi konservasi, eco labeling dan lain sebagainya,  maksud 

dari semua istilah itu secara umum adalah  budidaya dan cara berkebun 

kopi yang ramah lingkungan, tidak membuka kawasan hutan apalagi di 

wilayah terjal, dan pada areal kebun yang terbuka dilakukan penanaman 

disela-sela tanaman kopi dengan jenis-jenis pohon naungan yang 

sesuai dan bernilai ekonomis sehingga memberi nilai tambah bagi 

pendapatan petani. Di sisi lain, penanaman tanaman sela juga dapat 

menghindarkan tanaman kopi dari sinar matahari dan embun secara 

langsung sehingga pertumbuhan dan produktivitas kopi menjadi lebih 

baik.  

 Sistem Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) adalah 

suatu sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, 

selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau sistem pertanian yang 

patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan alamiah. Sebenarnya sistem 

tersebut untuk  mengingatkan kita agar kembali kealam (back to 

nature), yang sudah pernah dilakukan oleh kakek nenek moyang kita. 

 Persyaratan perkebunan kopi ramah lingkungan kini sudah 

menjadi tuntutan pasar global, terutama di negara Uni Eropa, Amerika, 

Jepang dan lain lain.  Produk-produk pertanian tidak lagi hanya dinilai  

atas dasar kualitas produknya saja melainkan juga dinilai atas dasar 

cara memproduksi dan  juga budidayanya misalnya penggunaan pohon 

pelindung, pengendalian hama penyakit tanaman dan pelestarian 

sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati. Di Kabupaten Aceh 

Tengah dan Bener Meriah telah banyak petani yang mengikuti program 

Sertifikasi Hijau (Eco Labelling) seperti Organik, Fair Trade, CAFÉ 

Practise, Rainforest Alliance, Utz  Certified dan lain sebagainya, 

walaupun masih perlu perbaikan dan penyempurnaan dibeberapa hal.  
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    TEKNIK BUDIDAYA  

Salah satu contoh praktek pertanian berkelanjutan (Sustainable 

Agriculture) adalah budidaya kopi arabika organik. Pada dasarnya  

dalam semua tahap perlakuan pada budidaya kopi organik  sama saja 

dengan budidaya kopi arabika non-organik (konvensional), yang 

membedakannya hanya pada budidaya kopi organik tidak diperbolehkan 

menggunakan bahan-bahan kimia sintetis.  Adapun tahap perlakuannya 

adalah sebagai berikut; 

 

PERSIAPAN LAHAN 

Calon lahan penanaman tanaman kopi bisa berupa lahan baru 

yang belum pernah ditanami tanaman kopi sebelumnya atau lahan yang 

sudah pernah ditanami tanaman kopi yang sudah tua atau tidak produktif 

lagi.  Tahapan persiapan lahan meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain; 

pembersihan lahan, pembuatan teras, penentuan jarak tanam dan tata 

tanam, penanaman pohon pelindung,  pembuatan lubang tanam dan 

penanaman. 

1. Pembersihan Lahan 

Lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan semak belukar 

agar lebih mudah melakukan pekerjaan selanjutnya.  Pembersihan lahan 

tidak dibenarkan dengan cara pembakaran karena  akan menurunkan 

kesuburan tanah dan merusak lingkungan. 

2. Konservasi Tanah 

Pada tanah yang miring (slope) akan mudah terjadi erosi terutama 

pada musim hujan yang berakibat hilangnya lapisan tanah yang subur 

dibahagian atas (top soil) sehingga menyebabkan kesuburan tanah akan 

cepat menurun. Ada beberapa cara pembuatan teras, yaitu teras 

bangku, teras individu dan atau pembuatan teras secara alami dengan 

cara menanam tanaman penguat teras mengikuti sabuk gunung 

(kontour).  Tanaman yang sering digunakan sebagai pengut teras adalah 

rumput wangi, lamtoro, rumput hijauan makanan ternak. 

3. Pengajiran dan Jarak Tanam 

Pengajiran dan jarak tanam harus disesuaikan  dengan  tipe 

perawakan kopi yang akan ditanam serta  kemiringan lahan.  Varietas 

yang memiliki tipe perawakan tinggi dengan diameter tajuk lebar  

seperti Gayo 1 dan Gayo 2 ditata dengan jarak tanam yang lebih lebar 
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dari varietas tipe kate yang  memiliki tajuk yang lebih kecil, misalnya 

varietas P-88. 

Penanaman pada lahan miring, jarak tanam diatur di  dalam teras 

dengan jarak tanam 2,5 m x 2,75 m untuk varietas berperawakan tinggi 

dan 2,0 m x 2,5 m untuk kopi tipe kate, sedangkan pada lahan rata  

dapat ditata secara teratur dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m untuk 

varietas berperawakan tinggi dan 2,0 m  x 2,0 m untuk varietas yang 

berperawakan kate.  Namun demikian jarak tanam kopi juga sangat 

ditentukan oleh kesuburan tanah, semakin subur jarak tanam yang 

digunakan harus lebih lebar dari ukuran standar dengan maksud agar 

tidak menyulitkan dalam perawatan nantinya. 

4. Penanaman Pohon Pelindung 

Tanaman kopi termasuk tanaman yang tidak menghendaki 

penyinaran matahari secara langsung, oleh karena itu didalam 

membudidayakan tanaman kopi pohon pelindung juga perlu mendapat 

perhatian.  Tanaman pelindung berfungsi untuk mengurangi intensitas 

cahaya, mengurangi fluktuasi temperatur siang dan malam dan sebagai 

sumber bahan organik, oleh karena itu dianjurkan menggunakan  pohon 

pelindung dari jenis leguminosa yang dapat memfiksasi Nitrogen (N) 

dari udara, misalnya lamtoro (Leucaena sp). 

Di dalam budidaya tanaman kopi, pohon pelindung harus sudah 

ditanam setahun sebelum penanaman kopi dengan maksud saat 

penanaman kopi pohon pelindung sudah berfungsi.  Sebagai pedoman 

umum, populasi pohon pelindung adalah 1 : 4, artinya 1 pohon pelindung 

untuk 4 tanaman kopi.  Misalkan jarak tanam kopi  yang digunakan 2,5 

m x 2,5 m  (populasi 1600 batang/ ha) maka tanaman pelindung ditanam 

dengan jara 5 m x 5 m (populasi pohon pelindung 400 batang/ ha).  

Pada budidaya kopi berkelanjutan sangat  dianjurkan untuk 

menggunakan tanaman pelindung tidak hanya dari  satu jenis, misalnya 

dari jumlah pohon pelindung 400 batang/ha, 50 % ditanami pelindung 

lamtoro (Leucaena sp) dan sisanya  50 % ditanami dengan tanaman 

yang lain, seperti Jeruk, Alpukat, Sengon, Kasma, Nangka, dan lain 

sebagainya. 

 

5. Lubang Tanam 

Besar kecilnya lubang tanam yang dibuat sangat tergantung dari 

kesuburan tanah, semakin tidak subur tanah yang dimiliki semakin besar 
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ukuran lubang tanam, ukuran lubang tanam standar teknis adalah 60 cm 

x 60 cm x 60 cm.  Lubang tanam dibuat paling lambat 3 bulan sebelum 

penanaman kopi, saat pembuatan tanah atas (top soil) ± 30 cm 

dipisahkan dengan tanah lapisan bawah (sub soil), namun pada saat 

penutupan lubang tanam nantinya hanya tanah subur (top soil) yang 

sudah dicampur pupuk organik saja yang dimasukan ke dalam lubang 

tanam. 

 

6. Penanaman 

Penanaman adalah kegiatan pemindahan bibit ke lapangan yang 

dilakuakan pada awal musim hujan dan harus dihindari penanaman 

menjelang musim kemarau.  Bibit ditanam  dengan hati-hati pada lubang 

tanam yang telah  disiapkan dengan cara polybag dipotong dibahagian 

bawahnya dan apabila akar tunggangnya telah keluar dari polybag maka 

harus dipotong sebelum bibit ditanam. 

Penanaman diusahakan tidak terlalu dalam atau terlalu tinggi 

melainkan leher akar harus rata dengan permukaan tanah. 

  

BAHAN TANAM 

Varietas kopi yang ditanam sedapat mungkin  bisa  beradaptasi 

dengan kondisi tanah dan iklim setempat, serta tahan terhadap serangan 

hama dan penyakit.  Berdasarkan hasil penelitian, varietas unggul  yang 

direkomendasikan untuk daerah dataran tinggi Gayo adalah varietas 

Gayo 1 dan  Gayo 2 ( Mawardi, 2009).  Perlakuan kimia sintetis 

terhadap benih kopi hanya diperbolehkan apabila menggunakan produk-

produk yang diperbolehkan oleh pihak pengawas yang bersifat 

independen. 

Pada budidaya kopi secara organik tidak 

diperbolehkan menggunakan bahan tanam atau bibit 

yang perbanyakannya menggunakan Rekayasa 

Genetika (Genetically Modified Organism/GMO). 

 

Secara ilmiah, rekayasa genetika adalah 

manipulasi atau perubahan susunan genetik dari 



Ir. Khalid. ToT  Budidaya Kopi Arabika Gayo Secara Berkelanjutan, 

Pondok Gajah, 06 s/d 08  Maret 2017 Page 6 
 

suatu organisme. Rekayasa genetika merupakan proses buatan/sintetis 

dengan menggunakan Teknologi DNA rekombinan. Hasil dari rekayasa 

genetika adalah sebuah organisme yang memiliki sifat yang diingingkan 

atau organisme dengan sifat unggul, organisme tersebut sering disebut 

sebagai organisme transgenik. Misalnya seperti gambar dibawah ini 

berupa buah, kulit dan bentuknya berupa  alpokad, daging buah berupa 

jambu biji dan daunnya berupa daun jeruk.  Rekayasa genetika sangat 

terkait dengan bidang bioteknologi lain seperti 

kloning hewan dan kloning manusia. 

Hewan kloning dan transformasi telah 

secara eksklusif dilakukan pada tikus. Pertama 

hewan berhasil dirubah adalah Dolly, lebih 

dikenal sebagai domba kloning meskipun 

masalah etika telah menjadi kendala utama 

sejauh penelitian yang bersangkutan. 

Gbr. Tanaman Transgenik 

 

 Intinya dalam proses Rekayasa Genetika banyak menimbulkan 

masalah, baik dari segi  kesehatan manusia maupun pencemaran 

lingkungan dan yang lebih penting adalah tidak bisa mengabaikan etika 

serta  masalah yang diperdebatkan  dalam penggunaan hewan dan 

tumbuhan untuk manipulasi yang seharusnya menjadi ciptaan Tuhan. 

 

POLA TANAM 

Pola tanam hendaknya diatur dengan memperhatikan keragaman 

tumbuhan, misalnya dengan memasukan leguminosae , pupuk hijau dan 

tanaman-tanaman yang  berakar dalam.  Oleh karena itu tanaman kopi  

yang ditanam secara monokulture  hendaknya tetap menggunakan 

penaung tetap (lamtoro, gliricidae, albizia, dll), sedang pada tanah yang 

miring digunakan pula tanaman penahan erosi, misalnya vertiver,  

lamtoro dan lain-lain sehingga pertanaman lebih bersifat alamiah. 

 

PEMELIHARAAN 

1. Pemangkasan Tanaman Kopi 

Pemangkasan merupakan tindakan kultur teknik yang secara 

teratur harus dikerjakan agar tanaman tumbuh sehat dan produktif.  

Kegiatan pemangkasan ini sangat penting karena berkaitan langsung 
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dengan penyediaan cabang-cabang buah yang menjadi modal utama 

dalam budidaya kopi.   

Pemangkasan adalah pemotongan bagian-bagian tanaman yang 

tidak dikehendaki, seperti cabang yang telah tua,cabang kering dan 

cabang lain yang tidak berguna. 

 

 Sistem Pemangkasan 

Sistem Pemangkasan ada 2 macam, yaitu; 

 Pemangkasan berbatang tunggal 

 Pemangkasan berbatang ganda. 

       Pada pemangkasan batang tunggal maupun pemangkasan batang 

ganda (dalam tulisan ini hanya dibicarakan Pemangkasan berbatang 

tunggal), dilakukan 3 macam pemangkasan, yaitu; 

 

 Pemangkasan bentuk 

 Pemangkasan pemeliharaan atau pemangkasan produksi, dan 

 Pemangkasan peremajaan (Rejuvinasi) 

 

Pemangkasan Bentuk 

Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka 

pohon yang kuat dan seimbang.  Cara   membentuk   kerangka  tanaman   

adalah  dengan cara memotong pucuk tanaman  kopi  kira- kira 160 Cm 

dari permukaan tanah.   Untuk  menghindari agar batang  pohon  kopi  

tidak  rusak atau  pecah   nantinya,   maka   pasangan cabang primer  

yang terakhir di atas hanya ditinggalkan satu. 

 

 

  

  

 

 

                        Gbr.  Pemangkasan Bentuk 

 

 Pemangkasan Pemeliharan atau Pemangkasan Produksi 

Pemangkasan Produksi dilakukan pada tanaman yang sudah 

menghasilkan, tujuannya untuk menyediakan /menumbuhkan cabang-

cabang produktif dalam jumlah yang cukup serta mempertahankan 
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keseimbangan kerangka tanaman yang telah diperoleh pada 

pemangkasan bentuk. 

Pemangkasan produksi meliputi kegiatan; 

 Pemangkasan lewat panen (pemangkasan 

berat) 

Pemangkasan lewat panen dikerjakan segera setelah 

panen selesai, pekerjaan yang dilakukan meliputi 

pemangkasan cabang-cabang tidak produktif, 

seperti cabang tua, cabang balik, cabang liar, cabang 

kering, terserang hama dan penyakit dan 

pembuangan wiwilan. 

 

Gbr. Pemangkasan Produksi 

 

 Pemangkasan Ringan 

      Pemangkasan ringan adalah tindakan membuang wiwil, baik 

wiwil halus maupun wiwil kasar.  Kegiatan wiwil kasar dikerjakan 

secara teratur tiap bulan sekali pada musim hujan dan dua bulan sekali 

pada saat kemarau. 

 

 Pemangkasan Rejuvinasi 

      Pemangkasan ini dilakukan pada tanaman tua yang kurang 

produktif tetapi perakarannya masih kokoh. 

                                     

                                     Rejuvinasi    batang   dilakukan   dengan  cara 

            ton                    memotong   batang setinggi  tinggi 30 – 50 cm  

                                     dari     permukaan   tanah     dengan      posisi 

                                     miring hingga 45 derajat.   Kemudian   wiwilan 

                                     wiwilan yang tumbuh   dipelihara   1 –  2 

                                     buah. 

 

 

Gbr. Pemangkasan Rejuvinasi 

 

Wiwilan  yang   dipelihara   dapat  disambung dengan  klon-klon  

unggul, seperti Gayo 1 ataupun Gayo 2.  
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2. Pemupukan 

Pupuk pada budidaya kopi  organik  adalah suatu bahan organik 

yang  mengandung satu atau lebih unsur hara yang diberikan kepada 

tanaman dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan makanan/hara 

untuk dapat tumbuh dan berkembang. 

Manfaat pemupukan adalah; 

 Memperbaiki kesehatan tanaman 

 Menstabilkan produksi 

 Meningkatkan produksi dan mutu hasil 

 

Cara Pemupukan 

Cara pemberian pupuk organik (kompos) harus disesuaikan 

dengan sistim perakaran tanaman kopi.  Hampir 80 % jumlah akar 

tanaman kopi tersebar antara 20 – 50 Cm dari pangkal batang 

(horizontal) dengan kedalaman 0-40 Cm (vertikal).  Dengan demikian  

sistim pemberian pupuk kompos harus berjarak 50 Cm dari pangkal 

batang dengan kedalaman sekitar 30 Cm. 

 

Dosis Pupuk 

          Untuk mendukung budidaya kopi organik, penggunaan kompos 

mutlak diperlukan.  Kebutuhan pupuk kompos disesuaikan dengan 

kandungan bahan organik tanah, semakin rendah bahan organik tanah 

semakin banyak pupuk kompos yang dibutuhkan.  Dengan demikian 

kisaran pupuk kompos yang dibutuhkan per hektarnya adalah sekitar 

15-25 ton. 

 

Waktu Pemupukan 

Pemupukan dilakukan pada saat tersedia lengas tanah dan 

tanaman memerlukan hara dalam jumlah banyak.  Umumnya pemberian 

pupuk dilakukan saat laju pertumbuhan vegetatif dan generatif tinggi, 

yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan, masing-masing 

setengah dari dosis pemupukan. 

 

3.  Pengendalian Hama dan Penyakit. 

Kopi dikenal sebagai salah satu tanaman yang disukai oleh 

banyak jenis serangga.  Sampai saat ini telah tercatat lebih dari 900 

jenis serangga yang diketahui sebagai serangga hama, namun  hanya 
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beberapa jenis serangga yang memang benar-benar merupakan hama 

utama pada tanaman kopi  Demikian juga dengan penyakit yang 

umumnya disebabkan oleh golongan jamur. 

Serangan hama dan penyakit utama pada tanaman kopi akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga 

dapat menyebabkan turunnya produksi bahkan dapat mematikan 

tanaman. 

Hama utama pada tanaman kopi 

a. Hama Penggerek Buah Kopi ( Hypothenemus  hampei Ferr) 

Penggerek buah kopi (PBKo), 

Hypothenemus hampei Ferr  merupakan salah satu 

hama penting pada tanaman kopi yang dapat 

menyebabkan penurunan produksi dan mutu kopi.  

Penggerek buah kopi (PBKo)  berupa kumbang 

kecil (1,7 mm) bewarna gelap hampir hitam, 

berasal dari Afrika Tengah. 

Serangga ini menggerek buah kopi yang masih 

muda sampai buah yang matang, umumnya 

disekitar diskus.  Akibat gerekan tersebuat buah kopi muda tidak dapat 

berkembang, busuk dan akhirnya gugur, sementara pada  buah  kopi  

yang sudah tua menyebabkan biji berlubang sehingga mutu menjadi 

rendah.  Serangan hama ini terutama pada areal 

penanaman pada ketinggian medium. 

Usaha pengendalian hama PBKo  dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain; 

kultur teknis dan pengaturan naungan, perangkap 

(brocap) serta  secara biologi dengan 

memanfaatkan musuh alam, yaitu jamur Beauveria 

basiana. 

 

b. Penggerek Batang Merah  

Hama Penggerek Batang Merah penyebabnya adalah stadium 

larva dari serangga Zeuzera coffeae  dengan gejala serangan dan 

kerusakan adalah sebagai berikut; 

Larva Zeuzera coffeae menggerek batang kopi muda (± 3 tahun) dan 

cabang yang berdiameter sekitar 3 cm.  Panjang saluran gerekan bisa 

mencapai 40-50 cm dengan garis tengah 1-1,2 cm melingkari batang 
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dikulit sekunder.  Akibatnya cabang diatas bagian yang digerek layu dan 

mudah patah. 

 

Serangan larva  Z. coffeae  ditandai oleh kotoran 

yang berbentuk silindris berwarna merah pucat 

yang dikeluarkan melalui liang gerekan. 

 Pengendalian Penggerek Batang Merah 

biasanya dengan melakukan kultur teknis, yaitu 

dengan menyehatkan pertumbuhan tanaman melalui 

pemupukan yang berimbang dan secara mekanis 

dengan memotong serta memusnahkan batang dan 

cabang yang terserang. 

 

c. Kutu Dompolan Kopi ( Planococcus citri Risso) 

P. citri Risso merupakan hama penting di daerah pertanaman kopi 

yang memiliki musim kering tegas dengan kelembaban udara yang 

rendah pada musim kemarau, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Gejala serangan dan kerusakan terlihat pada 

buah dan bunga kopi, tetapi pada populasi hama 

tinggi dapat menyerang pucuk tanaman, daun dan 

cabang muda.  Tunas, bunga dan buah muda yang 

terserang akan mengering dan gugur.  Buah yang 

sudah dewasa dan masak tidak gugur, tetapi akan 

mengalami hambatan pertumbuhan sehingga 

berkerut dan masak sebelum waktunya. 

Pengendalian dilakukan dengan pengaturan 

pohon pelindung, sehingga didapatkan kondisi lingkungan  dengan 

kelembaban relatif tinggi yang tidak sesuai bagi Kutu Dompolan. 

 

Penyakit Utama Pada Tanaman Kopi 

a. Penyakit Karat Daun  ( Hemeleia vastatrix  B. et Br) 

Daun yang terinfeksi mudah gugur sebelum waktunya, pada 

serangan yang berat dapat menyebabkan mati pucuk sehingga tanaman 

nampak meranggas.  Pada helaian daun nampak bercak-bercak yang 

semula berwarna kuning muda, kemudian menjadi kuning tua serta pada 

bahagian bawah permukaan daun terbentuk tepung berwarna jingga 

cerah yang merupakan uredospora  jamur. 
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Pengendalian biasanya menerapkan secara 

terpadu, yaitu; penanaman varietas yang toleran, 

serta pemberian naungan secukupnya disesuikan 

dengan varietas yang digunakan, ketinggian 

tempat dan kesuburan tanah. 

 

 

 

b. Penyakit Jamur Upas (Corticium salmonicolor) 

Pada sisi bawah cabang dan ranting terdapat benang-benang 

miselium yang mengkilap seperti sutera atau perak (tingkatan rumah 

laba-laba).  Didepan lenti sel terdapat gumpalan hifa dan pada 

permukaan kulit terdapat  kerak yang berwarna merah jambu, bila 

sudah tua berwarna lebih muda atau putih.  

Cabang yang terserang akan layu dan mengering. 

Pengendalian dilakukan dengan mengurangi 

kelembaban kebun dengan pengaturan pangkasan 

kopi dan pohon pelindung serta dilakukan 

pangkasan sanitasi terhadap ranting-ranting  kopi 

yang terserang dan dimusnahkan dengan cara 

dibakar. 

 

c. Penyakit Akar Coklat (Phellinus noxius) 

Daun tanaman meguning kemudian mengering secara mendadak.  

Akar tunggang dan akar yang besar tertutup oleh kerak yang terdiri 

dari butir-butir tanah yang melekat dengan kuat dan tidak lepas 

meskipun dicuci.  Diantara butir-butir tanah  tampak adanya benang-

benang jamur yang berlendir berwarna coklat tua sampai kehitaman. 

Pengendalian dapat ditempuh dengan cara; 

Eradikasi tanaman yang mati, seluruh bahagian 

akar diangkat kemudian dibakar dan pada bekas 

tanaman sakit dibuat lubang dengan ukuran 60 x 

60 x 60 cm.  Buat parit isolasi dengan ukuran 

lebar 30 cm, kedalaman 40 cm, dengan jarak 1 

barisan tanaman dari tanaman yang sakit. 
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d. Penyakt Akar Putih (Rigidoporous lignosus) 

Daun tanaman kopi menguning kemudian mengering secara cepat 

dan pada leher akar terdapat rhizomorf berwarna putih berupa 

kelompok benang-benang hifa yang menjalar dan melekat pada 

permukaan akar.  Pengendalian penyakit Akar Putih sama dengan 

pengendalian penyakit Akar Coklat di atas. 

 

 

PENUTUP 

 Untuk menjamin keberlangsungan (sustainable) budidaya kopi 

arabika di dataran tinggi Gayo, maka budidaya ramah lingkungan mutlak 

untuk dilakukan dengan cara menjaga kelestarian hutan di sekitarnya, 

menghindari penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari 

lingkungan, penggunaan bahan tanam yang unggul dan melakukan teknik 

budidaya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). 

Dengan membudidayakan kopi arabika secara baik dan benar 

menurut petujuk  teknis, secara tidak langsung kita sudah membantu 

melestarikan lingkungan. 

 

” Kopi yang baik diolah dengan baik, akan menghasilkan kualitas 

yang terbaik”. 
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