SERBA SERBI PEMANGKASAN KAKAO DI LAPANGAN

Terdapat perbedaan pengalaman antara
petani dengan pelaksana dalam melakukan
pemangkasan. Menurut petani pemangkasan
menyebabkan tanaman kakao menjadi rusak,
cabang dan ranting menjadi kering dan akhirnya
mati. Membiarkan tanaman rimbun dengan
cabang dan ranting yang tumbuh dimana-mana
pada batang utama malah lebih memperlihatkan
pertumbuhan tanaman yang subur, dengan buah
yang juga tumbuh diranting tanaman walapun
ukuran buah menjadi kecil. Pengalaman petani
tersebut tidak salah, karena pada kondisi tanaman
tidak mempunyai tanaman pelindung,
pemangkasan dapat menyebabkan kekeringan.
Hal ini terjadi disebabkan oleh tingginya intersepsi
cahaya yang jatuh ke permukaan tanah sehingga
penguapan meningkat.
Pada kondisi tersebut pemangkasan tetap
dapat dilakukan terutama pemangkasan untuk
membuang tunas air, cabang dan ranting yang
mati dan tidak produktif. Contoh pemangkasan
yang membentuk kanopi tanaman kakao yang
baik akhirnya dapat mereka terima.
Pemangkasan selanjutnya dilakukan oleh petani,
sehingga semua kanopi tanaman kakaonya
menjadi baik dengan percabangan yang
seimbang, bentuk kanopi yang proposional, tidak
tinggi dengan bunga yang mulai tumbuh pada
batang dan cabang.
Gambar 1. Pemangkasan dengan menggunakan alat gergaji
Produktivitas tanaman kakao petani masih
sangat rendah, hanya mencapai 600 kg/ha/tahun,
padahal produktivitas di perkebunan swasta dan
negara mencapai 800-900 kg/ha/tahun.
Rendahnya produktivitas kakao masyarakat
disebabkan oleh beberapa hal antara lain, tidak
menggunakan klon unggul, serangan hama dan
penyakit serta penerapan teknik budidaya yang
belum sesuai. Salah satu teknik budidaya yang
belum diterapkan hampir disemua tempat di
Kabupaten Aceh Timur adalah pemangkasan
tanaman kakao dengan baik, karena dianggap
pemangkasan tanaman akan merusak tanaman
dan menurunkan hasil.
Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah
sentra produksi kakao di Aceh, dengan luas
pertanaman 11.940 ha dan produksi 7.222 ton
(Dirjenbun, 2009). Produktivitas kakao di daerah
ini sebesar 852 kg/ha/tahun, lebih tinggi
dibandingkan dengan produktivitas rata-rata
nasional (811 kg/ha/tahun), lebih rendah
dibandingkan dengan produktivitas di Kabupaten
Aceh Tenggara yang mencapai 1.199 kg/ha/tahun,
perkebunan negara ( 941 kg/ha/tahun) dan
perkebunan swasta (979 kg/ha/tahun). Jumlah
petani kakao di Kabupaten Aceh Timur sebanyak
10.824 KK dengan kepemilikan lahan rata-rata
1,10 ha/kk dan jumlah tegakan tanaman kakao
hanya 400 pohon/ha. Rendahnya produktivitas
tanaman kakao di Kabupaten Aceh Timur tidak
hanya disebabkan oleh jumlah tegakan yang
rendah, juga disebabkan oleh penerapan teknik
budidaya yang belum sesuai seperti tidak
melakukan pemangkasan secara teratur, sanitasi
kebun dan serangan hama dan penyakit.
Pembinaan petani kakao di Kabupaten Aceh
Timur selain dilakukan oleh pemerintah daerah
melalui Dinas Perkebunan dan Balai penyuluhan
juga pernah dibina oleh LSM Kemang. Pembinaan

A

dari LSM Kemang meliputi cara penyiapkan benih
yang baik, pemangkasan, pengolahan B
hasil
(fermentasi), dan pembentukan koperasi petani
kakao. Namun setelah pembinaan berakhir
teknologi tersebut kembali tidak dilaksanakan,
bahkan koperasinyapun mengalami stagnasi.
Badan Litbang Pertanian melengkapi
pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas
Perkebunan, Penyuluhan dan LSM dengan
melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: (1)
Bimbingan teknis budidaya kakao terpadu yang
dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan Peunaron (2) Denfarm gelar teknologi
budidaya kakao secara terpadu di Desa Pante
Rambong Kecamatan Pante Bidari dan Desa Arul
Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh
Timur, masing-masing seluas 2 hektar. Denfarm
ditujukan agar adopsi teknologi budidaya kakao
dapat berlangsung secara alami, petani perserta
secara aktif menerapkan semua teknologi
budidaya yang telah mereka terima. Tanaman
kakao yang digunakan sudah berumur 16 tahun,
dengan kondisi percabangan tanaman yang tidak
teratur, sanitasi yang sangat minim, tanpa
naungan dan drainase yang belum sesuai.
Pelaksanaan Denfarm meliputi
memperbaiki bentuk kanopi tanaman kakao agar
percabangannya lebih teratur melalui
pemagkasan, sanitasi kebun, pembuatan rorak,
pemupukan, pengendalian hama peggerek buah,
pangaturan tanaman pelindung dan sambung
samping untuk memperbaiki tanaman yang rusak
dan berasal dari benih asalan. Kegiatan denfarm
ini diharapkan dapat mengurangi serangan hama
penggerek buah kakao (PBK), Vascular Steak
Dieback (VSD), dan meningkatkan mutu tanaman
sehingga produktivitas meningkat.

Gambar 2. Pemilihan batang yang akan di potong
Pemangkasan pada tanaman kakao terdiri
dari pemangkasan bentuk, produksi dan
rehabilitasi. Pemangkasan bentuk dimulai sejak
tanaman mulai bertumbuh agar bentuk kanopi
tanaman seimbang. Pemangkasan produksi
dilakukan dengan membuang cabang dan ranting
yang tidak produktif, tumbuh tidak beraturan,
menghambat tumbuh bunga dan buah pada
batang. Selanjutnya pemangkasan rehabilitasi
dilakukan pada tanaman yang sudah tua,
pemangkasan dilakukan agar tanaman kembali
tumbuh tunas-tunas yang berkembang menjadi
batang tanaman yang lebih muda. Pemangkasan
rehabilitasi ini dapat juga dilakukan berbarengan
dengan perbaikan klon tanaman unggul dengan
cara sambung samping.
Sambung samping dilakukan selain untuk
menegakan tanaman juga memperbaiki klon
tanaman yang ada, Setelah tunas sambung
samping berkembang, dilakukan pemangkasan
pada tanaman asal, agar klon tanaman tumbuh
dengan baik. (Yulius ferry dan Maman herman)
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MENGOLAH KAYU KOPI MENJADI MEUBEUL
DAN KERAJINAN YANG UNIK
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas
dan mutu tanaman kopi adalah dengan melakukan
peremajaan. Peremajaan terhadap tanaman kopi
dilakukan terhadap tanaman yang sudah tua yaitu yang
sudah berumur diatas 15 tahun. Pada umur tersebut
tanaman kopi memasuki masa yang sudah tidak produktif
lagi, sehingga replanting dengan tanaman baru dari
varietas unggul merupakan tindakan yang harus segera
dilakukan. Pada pekerjaan peremajaan seperti itu dilaku
kan penebangan dan pembongkaran tanaman lama,
sehingga akan dihasilkan kayu-kayu kopi yang
melimpah.
Selama ini kayu kopi hasil peremajaan lebih banyak
dimanfaatkan sebagai kayu bakar, tetapi di tangantangan yang penuh kreatif kayu kopi yang nampaknya
kurang berharga tersebut diolah menjadi barang-barang
yang bernilai ekonomi tinggi yaitu meubel serta kerajinan
yang unik dan menarik. Seperti yang dilakukan para
pengrajin di Kabupaten Jember dan Kabupaten
Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang mengolah kayu
kopi tua hasil peremajaan menjadi meubel perabot rumah
tangga seperti meja, kursi, lemari, dipan, dudukan lampu,
meja telepon, pigura dan asbak yang unik.
Kayu kopi tua yang pada umumnya berumur 25
tahun keatas tersebut, pada saat budidaya sering
dilakukan pemangkasan cabang, dimana pada bekas
pangkasan seiring dengan bertambahnya umur tanaman
membentuk bonggol (gembol) yang unik. Selanjutnya
ketika diolah menjadi meja ataupun kursi bentuk bonggol
yang alamiah tetap dipertahankan dan diserasikan
dengan lekuk serta bentuk meja ataupun kursi, sehingga
menghasilkan meja ataupun kursi yang unik dan indah
yang mengandung unsur seni yang tinggi (Gambar 1).
Saat ini kreativitas yang dilakukan pengrajin di
Kabupaten Jember dan Banyuwangi tersebut, dilakukan
juga oleh pengrajin di Kabupaten Empat Lawang,
Provinsi Sumatera Selatan, serta pengrajin di Kabupaten
Bolaang Mongodow Timur, Provinsi Sulawesi Utara,
mengingat di daerah tersebut terdapat hamparan luas
kebun kopi rakyat yang sudah tua dan tidak produktif lagi.
Dari tangan para pengrajin yang kreatif tersebut lahirlah
olahan kayu kopi tua berbentuk meubel perabot rumah
tangga yang unik bernilai jutaan rupiah.

Selain dari batang dan cabang, ternyata dari
akar kayu kopi tua tersebut dapat juga diolah
menjadi benda seni yang indah. Seperti yang
dilakukan oleh para pengrajin di Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu yang menyulap akar
pohon kopi menjadi berbagai hiasan pohon dan
bunga yang unik bentuknya (Gambar 2). Pohon
kopi yang ditanam pada tanah dengan struktur
yang gembur dan tekstur liat berpasir memiliki
akar yang bercabang-cabang, sehingga
menjadikan akar tersebut berkarakteristik seperti
miniatur pohon, bunga serta menyerupai bonsai.
Disamping diolah menjadi barang yang unik,
dari kayu kopi tua dapat juga diolah menjadi
rangkaian tasbih, stick drum dan tongkat komando
seperti yang dilakukan oleh para pengrajin di
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada
setiap menjelang bulan Ramadhan dan ibadah haji
para pengrajin tasbih selalu kebanjiran pesanan
ribuan untai tasbih dari bahan kayu kopi.
Belakangan ini meja maupun kursi unik dari
kayu kopi sudah menembus pasar konsumen di
Amerika Serikat dan Kanada. Oleh karena itu,
sudah selayaknya mutu dan desain produk
tersebut semakin ditingkatkan, agar kesimbungan
pasar dapat terjamin dengan baik. Untuk itu
diperlukan peran aktif Pemda dalam hal ini Dinas
Perindustrian dalam memberikan bimbingan ilmu
pengatahuan dan pelatihan, serta bantuan
peralatan agar produk yang dihasilkan dapat lebih
bermutu dan beragam desain. Begitupun
seharusnya Pemda membantu mempromosikan
produk tersebut pada berbagai ajang pameran di
dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam hal meningkatkan mutu, maka
pengawetan kayu harus segera dilakukan,
mengingat kayu kopi merupakan satu famili
dengan kayu jabon (Anthocephalus cadamba)
memiliki kelas kuat III dan kelas awet IV, dimana
menurut SNI 03-5010.1-1999 menyatakan bahwa
kayu dengan kelas awet III, IV dan V harus
dilakukan pengawetan untuk menambah umur
pakai kayu lebih lama. Untuk itu dapat diterapkan
teknologi pengawetan kayu dengan bahan
pengawet alami yang tidak membahayakan
lingkungan dan aman bagi manusia, yaitu dengan
memanfaatkan asap cair yang mengandung
senyawa fenol dan asam yang bersifat racun bagi
perusak kayu.

Gambar 2. Kerajinan hiasan unik dari akar kayu kopi

Begitupun dalam proses finishing
produksi, sebaiknya mempergunakan vernish
yang ramah lingkungan dan aman bagi
manusia, dalam hal ini sebaiknya
menggunakan vernish NC (nitrocellulose) jenis
DOP ataupun glossy, dimana dengan bahan ini
dapat membuat serat dan tekstur kayu terlihat
indah serta warna kayu menjadi lebih hidup.
Sehingga dengan perlakuan peningkatan mutu
tersebut akan semakin menambah daya tarik
produk, yang pada gilirannya akan menarik
konsumen untuk membeli.
Kreativitas pengrajin dalam mengeksploi
tasi kayu kopi menjadi berbagai produk yang
bernilai ekonomi tinggi tentu juga akan
menaikkan nilai ekonomi kayu kopi tua hasil
peremajaan yang berdampak positif bagi
peningkatan nilai tambah petani kopi. Patut
dihargai kreativitas para pengrajin dalam
menciptakan produk baru serta lapangan kerja
baru, yang berarti turut mengurangi
pengangguran serta turut menggerakkan
ekonomi sektor informal. Oleh karena itu,
dalam era pasar bebas seperti sekarang ini
kreativitas dan inovasi merupakan senjata
utama dalam menghadapi persaingan pasar
yang semakin mengglobal. (Juniaty Towaha
d a n E k o H e r i P u r w a n t o
/juniaty_tmunir@yahoo.com)
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KEUNGGULAN KARET ALAM DIBANDING KARET SINTETIS
Karet alam merupakan salah satu komoditi
perkebunan yang sangat penting peranannya
dalam perekonomin Indonesia. Selain sebagai
sumber pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat serta sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di
wilayah sekitar perkebunan karet, komoditi ini
juga memberikan kontribusi yang signifikan
sebagai sumber devisa negara, mengingat 84%
produksi karet alam Indonesia diekspor dalam
bentuk karet mentah sementara konsumsi karet
domestik baru mencapai 16%. Karet bersamasama dengan kelapa sawit merupakan dua
komoditas utama penghasil devisa terbesar dari
subsektor perkebunan, dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir karet menyumbang devisa 25% hingga
40% terhadap total ekspor produk perkebunan.
Indonesia merupakan negara produsen karet
alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand,
dimana pada tahun 2012 produksi karet alam
Indonesia mencapai 3,27 juta ton (Gambar 1) dan
bersama Thailand masing-masing menguasai ±
27% dan ± 30% kebutuhan karet alam dunia. Saat
ini produk karet Indonesia hampir 100% berupa
produk industri hulu setengah jadi seperti karet sit
RSS (ribbed smoked sheet), karet remah SIR
(standard indonesian rubber), sit angin, latex
pekat. Sedangkan produk industri hilirnya masih
sangat terbatas jumlah produsennya, antara lain
PT. Industri Karet Nusantara yang merupakan
anak usaha PT. Perkebunan Nusantara III Medan,
Sumatera Utara.
Hasil kajian para pakar perkaretan
memperlihatkan kecenderungan bahwa prospek
konsumsi karet alam dunia kedepan sangat baik.
Menurut data International Rubber Study Group
(2012) konsumsi karet alam dunia terus
mengalami peningkatan rata-rata 9% pertahun,
disebabkan semakin berkembangnya industri
berbahan baku karet alam khususnya industri ban
di negara-negara maju seperti Amerika Serikat,
Jerman dan Jepang. Peningkatan harga minyak
bumi yang sangat tajam di pasaran internasional,
menyebabkan permintaan terhadap karet alam
naik pesat, karena karet sintetis yang bahan
bakunya berasal dari fraksi minyak bumi harganya
ikut meningkat tajam. Ditambah lagi dengan
pertumbuhan ekonomi dikawasan Asia yang
memunculkan negara industri berbasis karet alam
yang baru seperti Korea Selatan, Cina dan India.
Walaupun saat ini jumlah produksi dan konsumsi
karet alam (43,7%) dibawah karet sintetis (56,3%),
tetapi sesungguhnya karet alam tidak dapat
digantikan oleh karet sintetis, mengingat untuk
membuat ban tetap saja membutuhkan karet
alam. Berdasarkan beberapa hasil penelitian,
kandungan karet alam di dalam ban tidak bisa
kurang dari 35%, ini artinya tidak mungkin

memproduksi ban tanpa karet alam. Sehingga
saat ini hampir 70% produksi karet alam dunia
dipakai untuk membuat ban, sedangkan sisanya
dipakai untuk produk lainnya.
Bahan baku karet alam sangat diperlukan
untuk proses pembuatan produk-produk industri
hilir karena tidak dapat tergantikan 100% oleh
karet sintetis yang karakteristiknya banyak
kelemahannya dibandingkan dengan
karakteristik karet alam. Begitu juga dalam
pembuatan ban kendaraan tetap memerlukan
bahan baku karet alam dengan perbandingan
bahan campuran karet alam dan karet sintetis
menurut jenis ban sebagai berikut : (1) ban motor
membutuhkan 45% karet alam dan 55% karet
sintetis; (2) ban mobil penumpang membutuhkan
45% karet alam dan 55% karet sintetis; (3) ban
truk membutuhkan 50% karet alam dan 50% karet
sintetis; (4) ban mobil balap membutuhkan 35%
karet alam dan 65% karet sintetis, tetapi setelah
FIA (Federation International Automobile/federasi
otomotif internasional) mewajibkan penggunaan
ban dari karet alam sebagai standar dalam balap
mobil Formula 1, saat ini ban mobil balap lebih
banyak diproduksi dari 100% karet alam; (5) ban
kendaraan off the road (giant/earthmover)
membutuhkan 80% karet alam dan 20% karet
sintetis; dan (6) ban pesawat terbang dibuat dari
100% karet alam.
Karet alam adalah jenis karet pertama yang
dibuat sepatu. Sesudah penemuan proses
vulkanisasi yang membuat karet alam menjadi
tahan terhadap cuaca dan tidak larut dalam
minyak, maka karet alam mulai digemari sebagai
bahan dasar dalam pembuatan berbagai macam
alat untuk keperluan dalam rumah ataupun
pemakaian di luar rumah seperti sol sepatu dan
bahkan sepatu yang semuanya terbuat dari
bahan karet. Secara umum sol sepatu
membutuhkan kekuatan, ketahanan kikis, dan
ketahanan sobek yang tinggi. Vulkanisat karet
alam kuat dan tahan lama bahkan dapat
digunakan pada suhu -60°F. Karet alam bisa
dibuat menjadi karet yang agak kaku tetapi masih
mempunyai fleksibilitas dan ketahanan kikis,
ketahanan retak lentur serta kekuatan yang tinggi.
Hal ini menguntungkan dalam pembuatan sol
sepatu karena sol sepatu bisa dibuat tipis (seperti
sol luar sepatu olahraga), sambil tetap menjaga
agar tidak merasakan batu sewaktu berjalan.
Bagaimanapun, keunggulan yang dimiliki
karet alam sulit ditandingi oleh karet sintetis. Ada
pun kelebihan-kelebihan yang dimiliki karet alam
dibanding karet sintetis adalah sebagai berikut :
Þ Memiliki daya elastis atau daya lenting yang
sempurna.
Þ Memiliki plastisitas yang baik sehingga
pengolahannya mudah.

Mempunyai daya aus yang tinggi.
Tidak mudah panas (low heat build up)
Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap
keretakkan (groove cracking resistance)
Þ Dapat dibentuk dengan panas yang rendah.
Þ Memiliki daya lengket yang tinggi terhadap
berbagai bahan.
Keunggulan sifat-sifat karet alam ini
memberikan keuntungan atau kemudahan dalam
proses pengerjaan dan pemakaiannya, baik
dalam bentuk karet atau kompon maupun dalam
bentuk vulkanisat. Dalam bentuk bahan mentah,
karet alam sangat disukai karena mudah
menggulung pada roll sewaktu diproses dengan
open mill/penggiling terbuka dan dapat mudah
bercampur dengan berbagai bahan-bahan yang
diperlukan di dalam pembuatan kompon. Dalam
bentuk kompon, karet alam sangat mudah
dilengketkan satu sama lain sehingga sangat
disukai dalam pembuatan barang-barang yang
perlu dilapis-lapiskan sebelum vulkanisasi
dilakukan. Keunggulan daya lengket inilah yang
menyebabkan karet alam sulit disaingi oleh karet
sintetik dalam pembuatan karkas untuk ban radial
ataupun dalam pembuatan sol karet yang
sepatunya diproduksi dengan cara vulkanisasi
langsung.
Begitupun sifat kepegasan pantul dari
vulkanisasi karet alam sangatlah baik, yang
menyebabkan timbulnya kalor (heat build up) yang
sangat rendah saat terpantul, merupakan sifat
yang sangat diperlukan oleh barang jadi karet
yang akan mengalami hentakan berulang-ulang.
Sifat inilah yang sulit disaingi oleh karet sintetis,
sehingga menyebabkan karet alam selalu dipakai
dalam porsi yang tinggi dalam pembuatan ban
kendaraan off the road dan ban pesawat terbang.
Indonesia sebagai penghasil karet alam
kedua terbesar di dunia harus menangkap
peluang dari keunggulan karet alam tersebut.
Peluang yang cerah bagi perkaretan nasional
tentunya hanya bisa diraih jika Indonesia mampu
meningkatkan kinerja pengelolaan perkebunan
karetnya yaitu dengan semakin meningkatkan
kuantitas maupun kualitas produk karetnya.
Apalagi mengingat luas areal perkebunan karet
Indonesia merupakan yang terluas di dunia,
dengan luasan sekitar 3,4 juta hektar, sehingga
kedepan mempunyai peluang yang cukup besar
untuk menjadi produsen karet alam terbesar di
dunia, yang secara signifikan dapat meningkatkan
pertumbuhan perekonomian Indonesia kearah
yang lebih baik (Usman Daras dan Juniaty
Towaha /email : usman_daras@yahoo.com).
Þ
Þ
Þ

PELUANG DAN TANTANGAN PASAR KOPI INDONESIA
DI PASAR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL
Indonesia adalah penghasil kopi ke empat
terbesar di dunia setelah Brazilia, Colombia dan
Vietnam, tetapi untuk kopi Robusta Indonesia
masih menjadi produsen terbesar kedua setelah
Vietnam. Pada tahun 2010, luas areal tanaman
kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar dan
92% diantaranya
diusahakan dalam bentuk
perkebunan rakyat (smallholder). Pada tahun
2010, produksi kopi Indonesia adalah sebanyak
690 ribu ton, rata-rata produktivitas tanaman baru
sebesar 700 kg/hektar/tahun (Robusta) dan 800
kg/hektar/tahun (Arabica). Sementara negara
pesaing seperti Vietnam, produktivitas tanaman
kopi sudah mencapai 1 542 kg biji
kopi/hektar/tahun. Peluang untuk meningkatkan
produktivitas tanaman kopi Indonesia masih
sangat terbuka lebar sebab Indonesia memiliki
iklim tropis yang secara agronomis sangat cocok
untuk pengusahaan kedua jenis tanaman kopi
tersebut.
Dalam perekonomian nasional, kopi menjadi
komoditas penghasil devisa yang sangat penting
selain kelapa sawit, karet dan kakao. Dalam
periode 2007 - 2011, ekspor kopi Indonesia
tumbuh sebesar 8,1% per tahun. Namun
demikian, ekspor masih didominasi oleh biji kopi
(99,8%) dengan nilai ekspor sebesar US $ 1,03
milyar pada tahun 2011, sementara ekspor produk
olahan kopi (downstream products) masih sangat
kecil. Dalam periode Januari-Februari 2012,
ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan
dibanding periode yang sama pada tahun 2011.
Volume ekspor menjadi 30,645 ribu ton (turun
sebanyak 54,83%), sedangkan nilai ekspor
menjadi US $ 114,07 juta (turun sebesar 30,57%).
Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan
utama ekspor kopi Indonesia dengan nilai sebesar
US 274,55 atau share sebanyak 26,48%.
Kemudian diikuti oleh Jepang (16,85%) dan
Jerman (6,8%). Adapun negara tujuan ekspor kopi
Indonesia, selengkapnya disajikan pada Gambar
1.
Brazilia masih menjadi eksportir utama kopi
dunia dengan nilai ekspor pada tahun 2010
sebesar US $ 5,2 milyar (market share 29%),
disusul oleh Vietnam (market share 11%),
Colombia (market share 11%), serta Indonesia
bersama-sama dengan Peru dengan market share
5% (Gambar 2). Konsumsi kopi di Indonesia
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Gambar 2. Negara-negara eksportir kopi dunia (dalam US $ juta)
masih sangat rendah, yaitu 0,8 kg/kapita/tahun,
sedangkan di Brazilia sudah mencapai 6
kg/kapita/tahun. Bahkan di Norwegia sudah
mencapai 10,6 kg/kapita/tahun dan Finlandia 11,4
kg/kapita/tahun. Oleh karena itu, peluang untuk
meningkatkan pasar kopi Indonesia tidak hanya
terbuka untuk pasar domestik, tetapi juga pasar
internasional.
Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki
potensi untuk mengembangkan industri kopi
dengan rasa khas dan mampu menjadi “brand
image” yang mendunia sesuai dengan indikasi
geografis. Beberapa diantaranya adalah
Kintamani Coffee, Lintong Coffe, Toraja Coffee,
dan beberapa jenis kopi khas Indonesia lainnya.
Dari sudut persaingan pasar internasional, brand
image ini mampu menjadi daya tarik tersendiri
bagi konsumen sebab aroma dan rasanya yang
khas. Aroma dan citarasa yang khas ini tidak saja
menjadi daya tarik bagi konsumen di pasar
internasional, akan tetapi juga bagi konsumen di
pasar domestik.
Namun demikian, peluang pasar tersebut
masih dihadapkan pada beberapa masalah yang
sekaligus menjadi tantangan bagi kopi Indonesia
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Gambar 1. Produksi karet alam Indonesia (dalam juta ton) dari tahun 2007-2012
Sumber : Ditjen Perkebunan (2012)
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untuk lebih berperan dalam persaingan di pasar
internasional. Secara umum kopi Indonesia masih
dihadapkan pada masalah-masalah berikut ini: (1)
produksi; (2) bahan baku; (3) pemasaran; dan (4)
infrastruktur. Dari segi produksi, masalah-masalah
yang dihadapi meliputi: rendahnya produktivitas
tanaman, baru mencapai 700 kg/hektar/tahun
(Robusta) dan 800 kg/hektar/tahun (Arabica);
terbatasnya fasilitas peralatan pengolahan (mesin
pengering, pengupas dan sortasi) khususnya di
tingkat petani serta industri skala kecil dan
menengah; terbatasnya penguasaan teknologi
pengolahan pada tahap roasting; serta belum
mampunya petani kopi menerapkan GMP dan ISO
sehingga mutu produk yang dihasilkan masih
rendah. Dari segi bahan baku, kopi Indonesia
dihadapkan pada tidak seimbangnya komposisi
jenis kopi yang diusahakan serta kontinuitas
pasokan. Tidak seimbangnya jenis pasokan kopi
disebabkan oleh dominannya kopi Robusta (83%)
dibanding kopi Arabica (17%), sementara pasar
internasional lebih menyukai kopi Arabica.
Dalam bidang pemasaran, masalah utama
yang dihadapi kopi Indonesia yaitu masih adanya
diskriminasi tarif bea masuk yang diberlakukan
oleh Uni Eropa, besarnya mencapai 3,4%,
sementara kopi dari negara lain 0%. Tingginya tarif
bea masuk bahan penolong (khususnya kemasan)
juga menjadi masalah untuk pemasaran kopi
Indonesia. Masalah lainnya adalah diterapkannya
Maximum Residue Limit (MRL) atau Batas
Ambang Kandungan Pestisida pada produkproduk pertanian, termasuk kopi, oleh Jepang
sebagai negara importir utama kopi Indonesia.
Pada bulan Desember 2009 dilaporkan bahwa
ekspor kopi Indonesia ke Jepang, khususnya yang
berasal dari Lampung, Jawa Timur dan Sumatera
Selatan, mengandung Carbaryl di atas batas yang
ditetapkan oleh pemerintah Jepang (0,01 ppm).
Sedangkan di bidang infrastruktur, kopi Indonesia
dihadapkan pada kurangnya dukungan
infrastruktur di tingkat usahatani (jalan, jembatan,
transportasi) dan industri (listrik, energi).
Keunggulan komparatif dalam hal
sumberdaya alam (termasuk iklim), rendahnya
konsumsi kopi domestik, serta daya tarik indikasi
geografis yang menjadi “brand image” kopi
Indonesia, telah menjadi peluang pasar yang
sangat baik untuk meningkatkan perannya dalam
persaingan, khususnya di pasar internasional.
Untuk mewujudkan peluang tersebut, kerja keras
dari semua pihak, khususnya dalam mengatasi
masalah-masalah yang masih ada di berbagai
aspek, sangat diperlukan. Begitu juga dukungan
pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, perlu
t e r u s d i t i n g k a t k a n . ( B e d y
Sudjarmoko/bedy_sm@yahoo.com).

Gambar 1. Negara Tujuan Ekspor Kopi Indonesia 2011 (us$ Juta)
Gambar 1. Kursi unik dari kayu kopi
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