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Para Petani Kopi Aceh dan Sulawesi 
Selatan Dilatih mengenai Pertanian 
Berkelanjutan di Institut Penelitian 
Kopi dan Kakao Indonesia

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para petani kopi dalam hal produksi, 

pengelolaan limbah, dan pemrosesan kopi yang ramah lingkungan adalah persyaratan 

utama untuk meningkatkan industri kopi yang berkelanjutan di Indonesia.

Proyek Canada–Indonesia Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) melaksanakan sebuah kun-
jungan belajar dan sesi pelatihan untuk 20 petani 
kopi, yang dilakukan di Institut Penelitian Kopi dan 
Kakao Indonesia atau Indonesian Coffee and Cocoa 
Research Institute (ICCRI) di Jember, Jawa Timur. 
Para petani mewakili UKM-UKM dan koperasi- 
koperasi yang didampingi oleh TPSA dari daerah 
Gayo (kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah) 
dan Sulawesi Selatan (kabupaten Toraja, Toraja 
Utara, Enrekang, dan Majene).

Tujuan-Tujuan
Kunjungan belajar dan pelatihan ini ditujukan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
praktis para petani dalam hal produksi, pemrose-
san, dan pengelolaan limbah kopi yang ramah lng-
kungan, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan 
dampak-dampak dan adaptasi terhadap peru-
bahan iklim. Hal ini secara langsung mendukung 
tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkat-
kan produksi kopi, ekspor, dan pendapatan petani 
yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan 
tujuan penurunan kemiskinan pemerintah Kanada. 
Praktek-praktek lingkungan hidup yang baik ada-
lah penting untuk kualitas kopi dan untuk mata 
pencaharian petani yang berkelanjutan. Hal terse-
but adalah juga kunci untuk keberlanjutan industri 
kopi Indonesia.

Ke-dua puluh peserta terdiri dari empat perem-
puan dan 16 laki-laki yang mewakili enam kope-
rasi kopi, tiga Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 
dan satu perwakilan dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat, MPKG (Masyarakat Penggiat Kopi 
Gayo). Koperasi-koperasi dan UKM-UKM ini mewa-
kili lebih dari 4.000 pemilik kopi skala kecil. Sebagai 
contoh, salah satu koperasi, KOKOWAGAYO, adalah 
sebuah koperasi yang seluruh anggotanya adalah 
perempuan dan memiliki 500 anggota.

Pelatihan ini difasilitasi oleh para ahli kopi ICCRI. 
Didirikan pada tahun 1911, ICCRI adalah organisasi 
penelitian kopi dan kakao terbesar dan tertua di 
Indonesia. Sebagai sebuah lembaga publik, man-
dat ICCRI adalah untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan kopi dan kakao, dan juga menye-
diakan data, informasi, dan layanan-layanan lainnya 

Pelatihan di dalam kelas di fasilitas penelitian ICCRI.
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kepada para pemilik tanah ukuran kecil, pemerin-
tah, sektor swasta, asosiasi-asosiasi industri, dan 
para pemangku kepentingan lainnya.

Menggabungkan Teori dan Praktek
Pelatihan ini, yang mengutamakan belajar sam-
bil melakukan, mengkombinasikan teori di dalam 
kelas dan praktek-praktek lapangan di perke-
bunan kopi ICCTI dan fasilitas pemrosesannya  
yang mutakhir.

Selama empat hari, para peserta menerima pela-
tihan di dalam kelas mengenai teknik-teknik 
pertanian kopi, manajemen limbah sekam kopi, 
identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit, 
dan pemrosesan pasca panen, termasuk produk- 
produk sampingan kopi. Dampak yang mungkin 
ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kopi 
juga dibahas, dan juga strategi-strategi adaptasi 
terhadap perubahan iklim (seperti menggunakan 
varietas kopi yang tahan kekeringan).

Para peserta memiliki kesempatan untuk mem-
praktekkan pengetahuan yang baru mereka dapat-
kan di perkebunan kopi dan fasilitas pemrosesan 
kopi ICCRI. Praktek lapangan membahas topik- 
topik berikut: teknik-teknik pertanian organik dan 
pengelolaan tanah, teknik-teknik baru dalam pem-
buatan kompos, identifikasi dan pengendalian 
organik hama dan penyakit, pengelolaan perke-
bunan, dan pemrosesan kopi tingkat hilir (teknik- 
teknik menyangrai dan diversifikasi produk kopi). 
Para peserta juga belajar mengenai penggunaan 
air yang lebih efektif dalam menangani kopi sete-

lah panen, dan juga produksi biogas menggunakan 
limbah sekam kopi.

Pada hari ketiga kunjungan belajar, para peserta 
mengunjungi perkebunan kopi Arabika yang dimi-
liki oleh para petani yang dampingan ICCRI di kabu-
paten Bondowoso, Jawa Timur. Hal ini memberikan 
kesempatan bagi para peserta untuk mengamati 
secara langsung bagaimana pertanian yang dike-
lola secara organik dengan tepat bisa menjadi pro-
duktif dan menghasilkan panen berkualitas tinggi. 
Produksi kopi tahunan rata-rata di perkebunan 
Bondowoso adalah dua ton per hektar, yang mana 
lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 700 sam-
pai dengan 800—kilogram per hektar. Kunjungan 

Para peserta menerima penjelasan singkat mengenai 
bagaimana cara membuat kompos berkualitas tinggi.

Para peserta mengunjungi laboratorium ICCRI, di mana mereka 
belajar untuk mengenali dan mengidentifikasi hama tanaman 
kopi dan juga bagaimana secara organik mengendalikannya.

Pelatihan lapangan praktek-praktek budi daya kopi.
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ini juga memberikan kesempatan terjadinya dis-
kusi, pertukaran informasi, dan pembelajaran satu 
sama lain antara sesama petani mengenai pemro-
sesan kopi organik pasca panen.

Hasil-Hasil
Kombinasi antara pelatihan di dalam kelas, prak-
tek lapangan, dan kunjungan perkebunan organik 
meliputi seluruh spektrum produksi dan pem-
rosesan kopi ramah lingkungan. Dengan bahan- 
bahan tambahan mengenai dampak dan strategi 
adaptasi perubahan iklim, ruang lingkup pelatihan 
ini komprehensif.

Para peserta sangat menghargai kesem-
patan untuk  mendiskusikan dan menanyakan 
pertanyaan- pertanyaan khusus mengenai kopi 
kepada para ahli kopi ICCRI. Para petani juga ber-
pendapat bahwa para pelatih memiliki penge-
tahuan dan pengalaman yang luas dan relevan. 
Para peserta juga menghargai kesempatan untuk 
bertemu, berinteraksi, dan bertukar informasi dan 
pengalaman dengan para petani dari daerah lain.

Langkah-Langkah Selanjutnya
Para peserta pelatihan setuju bahwa sekembalinya 
mereka ke tempat tinggal atau lembaga mereka 
masing-masing, mereka akan membagikan penge-
tahuan dan keterampilan yang baru mereka dapat-
kan ini dengan rekan-rekan sejawat mereka. Selain 
itu, para peserta telah membuat sebuah kelompok 
diskusi WhatsApp. Forum yang terus berlangsung 
ini memberikan peluang bagi para peserta untuk 
bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman 
mengenai berbagai isu yang berhubungan dengan 
kopi. Beberapa peserta baru saja mengirimkan 

foto-foto ke Whatsapp yang menunjukkan usaha- 
usaha mereka dalam mempraktekkan penge-
tahuan yang baru saja mereka pelajari dalam hal 
pembuatan kompos dan pengendalian hama.

Sebagai tindak lanjut, proyek TPSA akan berkola-
borasi dengan ICCRI untuk memonitor dan meng-
evaluasi hasil-hasil dari kunjungan belajar ini di 
setiap lokasi peserta, untuk mengetahui apakah 
pelatihan dan kunjungan belajar ini meningkat-
kan praktek-praktek pertanian dan kinerja ling-
kungan hidup pertanian. Selama pelatihan, para 
ahli ICCRI dan para peserta petani, dengan bim-
bingan dari tim lingkungan hidup TPSA mengi-
dentifikasi indikator- indikator monitoring, seperti 
praktek- praktek terbaik dalam teknik-teknik per-
tanian (khususnya pemangkasan dan pengenda-
lian hama organik) dan pembuatan kompos yang 
ramah lingkungan. Monitoring ini akan dilakukan 
antara bulan Maret dan Juli 2018, dengan mem-
pertimbangkan musim- musim panen di Toraja/
Enrekang dan Gayo.

Umpan Balik Peserta
Umpan balik dari para peserta mengindikasikan 
bahwa pelatihan ini sukses dan tingkat kepuasan 
keseluruhan tinggi.

Ke-delapan belas peseta yang menjawab perta-
nyaan melaporkan bahwa pengetahuan dan kete-
rampilan mereka yang berkaitan dengan pokok 
bahasan pelatihan meningkat: 72 persen mengata-
kan “secara signifikan” dan 28 persen mengatakan 
“sampai batas tertentu”. Para peserta juga menga-
takan bahwa tingkat kepercayaan diri mereka yang 
baru dalam mengaplikasikan pengetahuan yang 
didapatkan dari pelatihan berkisar dari “bagus” 
sampai “luar biasa.” Para peserta bermaksud intuk 
menggunakan pembelajaran-pembelajaran ini; 
78 persen mengatakan “sangat sering” dan sisanya 
mengatakan “sering.”

Umpan balik mengindikasikan relevansi isi ber-
dasarkan peran peserta dan bagaimana mereka 
akan mengaplikasikan pengetahuan ini di 
masa mendatang.

Beberapa pesera menyebutkan kualitas pelatihan 
yang tinggi. Muhammad Salim, kepala Koperasi 
Redelong Organik di Kabupaten Bener Meriah, 

Para peserta diberikan penjelasan singkat mengenai 
pemotongan dan penyambungan tanaman kopi.
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Para peserta kunjungan belajar dan pelatihan di Institut Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Aceh, mengatakan bahwa ratusan petani di kope-
rasinya pernah berurusan dengan penyakit jamur 
akar coklat selama beberapa tahun terakhir. 
Pelatihan ini membahas masalah ini dan memberi-
kan solusi, yang dengan semangat ingin ia bagikan 
juga dengan para petani di kabupatennya sekem-
balinya ia ke sana.

Patola, dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, 
sangat tertarik dengan metode penyambungan 
tanaman yang ditunjukkan di fasilitas ICCRI. Ia 
juga belajar bagaimana membuat pupuk kompos 
dari limbah kopi, karena di desanya, banyak petani 
yang memelihara kambing dan sapi, dan limbah 
dari binatang mempercepat pembuatan kompos. 
Ia juga memuji para pemberi materi dari ICCRI 
yang sangat memahami masalah-masalah, bukan 
hanya secara teori, namun juga praktek.

Maryani, seorang petani kopi dari Koperasi Kopi 
Perempuan Gayo, mengatakan bahwa bahan pela-
tihan yang sangat ia apresiasi adalah mengenai 
 perbanyakan vegetatif melalui penyambungan 
yang adalah sebuah teknik baru baginya. Koperasi 
tersebut terdiri dari lebih dari 500 petani perem-
puan di kabupaten Bener Meriah, Aceh. Maryani 
juga tertarik dengan teknik-teknik pengendalian 
hama karena kopi koperasi sudah pernah diserang 
hama, menyebabkan masalah besar dan stress 
bagi para petani. Ia mempelajari bahwa hama 
dapat dikelola dan dihadapi untuk mencapai pro-
duksi kopi yang maksimum.

“Di desa, biasanya para pelatih berbicara 
dari sudut pandang yang murni teori. Teori 
menyebutkan bahwa hanya 50 persen 
masalah dapat diselesaikan. Namun, 
kesempatan untuk belajar langsung 
ini, di lapangan, menunjukkan bahwa 
90 persen masalah dapat diselesaikan. 
Kami mendiskusikan keuntungan dan 
kekurangan dari berbagai metode yang 
berbeda dan dapat memahami secara 
menyeluruh, langkah-langkah apa saja yang 
perlu diambil.”

—PATOLA
kepala Koperasi Benteng Ala, yang terdiri  

dari 2.797 petani kopi di Enrekang
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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;

 • 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


