PENYEDIAAN BIBIT KOPI ROBUSTA MELALUI SETEK BERAKAR
Bibit merupakan sarana dasar dan
menentukan keberhasilan usahatani termasuk
usahatani tanaman kopi. Syarat utama program
peningkatan produktivitas tanaman melalui
intensifikasi maupun peremajaan adalah tersedia
dan digunakannya bibit unggul dan bermutu.
Sayangnya penggunaan bibit unggul dan bermutu
di masyarakat untuk komoditas kopi masih sangat
terbatas, sedangkan tanaman asalan potensi
genetiknya rendah, walupun diterapkan teknik
budidaya anjuran, respon tanaman baik terhadap
pertumbuhan dan produktivitas sangat minimal.
Penggunaan benih unggul bermutu merupakan
60% jaminan keberhasilan usaha perkebunan.
Jumlah tanaman kopi yang tua dan rusak
mencapai 145 000 ha. Luas ini belum termasuk
tanaman kopi yang ditanam pada tahun 1970,
yang saat ini telah berumur >40 tahun, yang
luasnya mencapai 300.000 ha. Bila tanaman kopi
tersebut mau diremajakan (replanting), maka
memerlukan benih mencapai 1.112.500.000,batang. Jumlah ini akan lebih besar lagi bila ada
pengembangan baru.
Penyiapan bahan tanam kopi robusta
berbeda dengan kopi arabika. Tanaman kopi
arabika mempunyai sifat menyerbuk sendiri,
sehingga penyediaan bahan tanaman dapat
melalui biji terseleksi, sedangkan kopi robusta
mempunyai sifat menyerbuk silang, yang
menyebabkan biji yang dihasilkan secara genetis
mengalami segregasi dibandingkan
tetuanya.Untuk menghasilkan benih unggul
bermutu pada kopi robusta harus secara vegetatif
dengan setek berakar dan penyambungan
(grafting). Perbanyakan secara vegetatif lebih
menjamin mutu benih yang dihasilkan sama
dengan induknya.
Penyediaan bahan tanaman melalui setek
berakar
Setek berakar adalah bahan tanaman yang
berasal dari entres (setek), yang disemai sampai
berngeluarkan akar pada pangkal setek. Setek
berakar, sudah lama digunakan orang dalam
penyediaan benih kopi. Benih yang dihasilkan dari
perbanyakan setek berakar, dijamin mutu
genetisnya sama dengan induknya. Perbanyakan
cara setek berakar ini umumnya digunakan pada
kopi robusta dan kopi arabika pada pembangunan
kebun induk sumber benih.
Penyediaan bahan tanaman melalui setek
berakar, memerlukan tempat pendederan setek,
seperti bak kayu, bak semen atau gludan
pendederan. Ukuran bak, lebar 1,2 meter, panjang
disesuaikan dengan keperluan dan tinggi 20-30
cm. Bak pendederan perlu diberi naungan agar
setek yang disemai terhindar dari sinar matahari
dan curah hujan langsung. Untuk menghindari
curah hujan langsung dapat digunakan atap dari
karbonat (Gambar 1.), agar cahaya matahari tetap
masuk, sedangkan untuk naungan dari matahari
dapat digunakan paranet (50%). Bak diisi dengan
media tumbuh yang mempunyai sifat porus air,
pori-pori udara yang cukup dan bebas hama
penyakit. Contoh media yang banyak dipakai
adalah pasir dengan ketebalan 5 cm.
Setek yang akan dikecambahkan berasal
dari kebun entres dari klon unggul, seperti BP 42,
BP 358, BP 409, BP 534, BP 936 dan SA 237.
Kebun entres merupakan kebun khusus yang
ditanam untuk menghasilkan entres. Entres yang
digunakan berasal dari cabang ortotrop (Gambar
2), masih hijau dan lentur, tidak terlalu muda atau
tua. Cabang ortotrop adalah cabang yang
tumbuhnya arah ke atas, yang tumbuh berbentuk
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Gambar 1. Bedeng persemaian pada saung polycarbonat

tunas (wiwilan) pada batang utama. Biasanya
untuk merangsang tumbuhnya cabang ortotrop
A
adalah dengan melakukan
pemangkasan atau
merundukan batang utama. Cabang ortotrop
yang diambil untuk entres berumur antara 3B – 6
bulan. Entres diambil pada ruas ke 2-4 dari
pucuk, kemudian dipotong menjadi satu ruas atau
panjang 6-8 cm dengan sepasang daun yg
dikupir, bagian pangkal dipotong miring satu arah.
Setek ditanam sampai daunnya menyentuh
permukaan media, dengan jarak tanam 5 – 10 cm,
kemudian ditutup/disungkup dengan plastik.
Sebelum disungkup media disiram dengan air
menggunakan gembor secara hati-hati agar
media tumbuh tidak terbongkar. Penyiraman
dilakukan 1-2 hari sekali dengan membuka
sungkupnya dan kemudian ditutup kembali.
Selain penyiraman pemeliharaan yang harus
dilakukan meliputi, pengendalian hama
penyakit,dan penyeleksian setek yang
kering/mati.
Setek akan berakar setelah 3 bulan
pengecambahan, hal ini dapat dilihat dari kondisi
setek yang segar dan setelah dicambut terlihat
akar serabut pada pangkal setek. Setek berakar
ini sudah dapat di perjual belikan atau ditanam
dipolybag pembibitan. Polybag untuk pembibitan
kopi berukuran 15x30 cm atau 20x30 cm dan
media tumbuh digunakan.
Pemeliharaan benih kopi dari setek berakar
meliputi, pemupukan dilakukan dengan pupuk
NPK terdiri dari Urea, TSP dan KCl masing –
masing dengan takaran 50 g Urea, 25 g TSP dan
25 g KCl dan 100 g Urea, 50 g TSP dan 50 g KCl,
diberikan dalam dua kali pemberian masingmasing dengan separuh takaran. Benih siap
ditanam di lapangan setelah berumur 6 bulan atau
3 bulan di polybag.
Penyediaan benih setek berakar ini, salah
satu teknologi penyediaan benih unggul yang
mudah dilakukan oleh petani. Petani dapat
memilih pohon-pohon kopi yang berproduksi
tinggi dikebunnya atau dikebun disekitarnya,

Gambar 2. Pohon sumber entres
kemudian diambil entresnya dan dikecambahkan.
Penyediaan benih berakar ini akan memacu
terbentuknya perkebunan kopi rakyat spesifik
daerah dengan keunggulan lokal. Setek berakar
ini dapat juga dikombinasikan dengan setek
sambung berakar. Setek sambung berakar
dilakukan dengan menggunakan batang bawah
yang tahan nematoda seperti BP 308 dengan
batang atas klon yang berproduksi tinggi.
(Saefudin/udzin61@gmail.com)

“MEDKOM PERKEBUNAN” Majalah Semi Populer Tanaman Industri dan Penyegar memuat berita
seputar tanaman industri dan penyegar (TIP) dari dalam dan luar negeri; prospek; inovasi teknologi yang
dihasilkan. “MEDKOM PERKEBUNAN” Majalah Semi Populer Tanaman Industri dan Penyegar dapat
diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id
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Sebagai tanaman perkebunan, nilai ekonomis Tabel 1. Kriteria kualitas serat kayu untuk bahan baku pulp dan kertas
tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell Arg.) tidak
hanya terletak pada kemampuannya menghasilkan
lateks, tetapi juga kayunya yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku kayu industri. Ada beberapa alasan
mengapa kayu karet dapat dimanfaatkan sebagai
substitusi kayu hutan alam maupun hutan tanaman,
Sumber : Sahri et al. (1993)
sehingga menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan
kayu industri yaitu : (1) sifat-sifat dasar kayu karet, baik
sifat fisik, mekanis maupun kimia relatif sama dengan Tabel 2. Perbandingan kualitas serat kayu karet dan kayu akasia
kayu hutan alam; (2) potensi ketersediaan kayu karet
cukup besar sejalan dengan peremajaan perkebunan
karet rakyat; dan (3) nilai ekonomis kayu karet cukup
baik.
Kayu adalah bahan esensial yang diperlukan untuk
mendapatkan selulosa kayu, dimana bahan ini
dibutuhkan untuk membuat pulp yang merupakan bahan
dasar pembuatan kertas. Adapun salah satu
Sumber : Sahri et al. (1993)
pemanfaatan kayu karet sebagai kayu industri adalah
sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas. Selama
lebih mudah ditarik ke dalam kontak yang dekat akasia adalah 3,197 µm, yang memiliki perbedaan
ini di Indonesia kebutuhan pulp bahan baku kertas biasa
satu sama lain. Hal ini akan mendukung terjadinya yang tidak jauh, tetapi sama-sama termasuk
diperoleh dari kayu akasia (Acasia mangium Wild),
ikatan antar serat yang lebih sempurna, sehingga kategori berdinding tipis. Tebal dinding serat kayu
eukaliptus (Eucalyptus sp.) serta jati putih (Gmelina
menghasilkan lembaran dengan sifat kekuatan juga turut menentukan sifat-sifat kertas, semakin
arborea) yang berasal dari HTI (hutan tanaman industri).
yang baik., porositas yang rendah dan kerapatan tipis dinding serat akan menghasilkan lembaran
Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk
kertas yang tinggi.
kertas yang tipis dan halus dengan kekuatan anti
membandingkan kualitas serat kayu karet dan kayu
Nilai Coeficient of Regidity (CR) serat kayu sobek, tarik, dan lipat relatif tinggi. Serat dengan
akasia sebagai bahan baku pulp dan kertas.
karet lebih rendah daripada serat kayu akasia, dinding yang tipis mudah melembek dan menjadi
Pada Tabel 2 terlihat bahwa berdasarkan kriteria
dimana makin rendah nilai CR maka makin tinggi pipih. Hal tersebut mengakibatkan permukaan
kualitas serat kayu untuk bahan baku pulp dan kertas
kerapatan seratnya. Serat dengan kerapatan yang menjadi luas sehingga serat dapat berikatan
(Tabel 1), serat kayu karet maupun kayu akasia samatinggi memiliki rendemen pulp yang tinggi. Selain dengan leluasa. Namun apabila seratnya
sama termasuk kualitas kelas II. Walaupun demikian,
itu, serat kayu yang mempunyai kerapatan tinggi berdinding tebal sukar untuk melembek dan
kualitas serat kayu karet memiliki score yang lebih tinggi
dapat menghasilkan lembaran kertas dengan b e n t u k n y a t e t a p m e m b u l a t p a d a s a a t
daripada serat kayu akasia, sehingga dapat dikatakan
opasitas tinggi, lebih kasar, dimensi yang lebih pembentukan lembaran. Struktur tersebut
bahwa kualitas serat kayu karet lebih unggul daripada
besar, dan ketahanan sobek yang tinggi.
menyulitkan dalam penggilingan dan akan
serat kayu akasia. Seperti halnya panjang serat pada
Diameter serat kayu karet adalah 26,453 µm memberikan kekuatan anti sobek yang rendah,
kayu karet lebih panjang jika dibandingkan dengan serat
atau 0,026 mm, adapun diameter serat kayu akasia berbeda dengan serat berdinding tipis yang
kayu akasia, dimana panjang serat merupakan salah
adalah 16,357 µm.
Diameter serat kayu memberikan sifat kekuatan anti sobek yang tinggi.
satu faktor yang memegang peranan penting dalam
digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu serat
Berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut
ketahanan sobek. Panjang serat berpengaruh terhadap
berdiameter besar (0,025-0,026 mm), berdiameter diatas, maka dapat dipastikan bahwa kayu karet
sifat-sifat fisik kertas seperti kekuatan dan kekakuan.
sedang (0,010-0,025 mm) dan berdiameter kecil lebih unggul sebagai bahan baku pulp dan kertas
Semakin panjang serat akan semakin tinggi pula
(0,002-0,010 mm). Diameter serat kayu sangat daripada kayu akasia. Oleh karena itu, dengan
kekuatan anti sobek, kekuatan tarik, ketahanan lipat
berpengaruh terhadap sifat kekuatan pulp, semakin tingginya permintaan terhadap
serta daya tenunnya. Serat yang panjang memungkinkan
pembentukan lembaran, ikatan antar serat, dan kebutuhan kertas yang berkualitas, maka
terjadinya ikatan antar serat yang lebih luas, sehingga
kekuatan serat dalam lembaran. Serat dengan keberadaan kayu karet seharusnya mulai
menghasilkan lembaran kertas yang memiliki kekakuan
diemeter besar dan berdinding tipis mampu dipromosikan sebagai bahan baku substitusi
yang lebih baik.
menghasilkan ikatan antar serat yang kuat dengan pembuatan pulp dan kertas yang lebih baik,
Apalagi jika dilihat dari nilai Runkell Ratio (RR) serat
kekuatan lembaran yang tinggi sehingga kekuatan sehingga diharapkan dengan substitusi ini kertas
kayu karet yang lebih rendah daripada serat kayu akasia,
anti sobeknya tinggi..
yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Rusli dan
serat dengan RR yang rendah akan lebih mudah digiling
Tebal dinding serat pada kayu karet adalah Juniaty Towaha /juniaty_tmunir@yahoo.com).
dan memiliki daerah ikatan antar serat yang lebih luas
3,226 µm, sedangkan tebal dinding serat kayu
sehingga akan menghasilkan lembaran pulp dengan
kekuatan anti sobek, tarik, dan lipat yang tinggi. Nilai
Muhslep Ratio (MR) serat kayu karet lebih rendah
daripada serat kayu akasia, serat kayu dengan MR yang
rendah memiliki luas permukaan yang lebih besar,
Keunggulan Kayu Karet Sebagai Bahan Baku Pulp dan Kertas
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sehingga luas daerah ikatan dan kontak antar seratnya
tinggi. Hal ini menyebabkan lembaran kertas yang
Mengenal Teh Oolong Produksi Indonesia
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dihasilkan cenderung memiliki katahanan tarik dan
ketahanan retak yang tinggi.
Serat kayu karet memiliki nilai Felxibility (FR) yang
Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Kopi Arabika
27
jauh lebih tinggi daripada serat kayu akasia, dimana serat
dengan nilai FR yang tinggi memiliki tebal dinding yang
relatif tipis dan dapat dengan mudah berubah bentuk.
Penyediaan Bibit Kopi Robusta Melalui Setek Berakar
28
Kemampuan berubah bentuk ini menyebabkan
persinggungan antar permukaan serat lebih leluasa dan
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MENGENAL TEH OOLONG PRODUKSI INDONESIA

Munculnya berbagai jenis minuman baru
tidak membuat teh dilupakan, mengingat teh tidak
hanya menyegarkan, tetapi
juga sangat
bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Banyak
jenis teh yang bisa dipilih sebagai alternatif untuk
menjadikan seseorang lebih sehat. Salah satunya
adalah teh oolong yang mempunyai banyak
manfaat bagi kesehatan. Teh oolong merupakan
jenis teh yang belum begitu populer di Indonesia,
dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam
maupun teh hijau yang sudah akrab dalam
kehidupan masyarakat Indonesia.
Teh oolong yang juga dikenal sebagai teh
wulong, adalah teh tradisional Cina yang menurut
catatan sejarah diyakini pertama kali diproduksi
sekitar 400 tahun yang lalu, di propinsi Fujian Cina
ketika dinasti Ming berkuasa, sehingga teh yang
memiliki kekhasan tersendiri ini sangat populer di
Cina dan Taiwan. Selama ini Cina merupakan
negara produsen teh oolong terbesar di dunia,
diikuti oleh Taiwan sebagai produsen terbesar
kedua, sehingga sebagian besar teh oolong yang
dijual di mall dan supermarket di Indonesia adalah
teh oolong impor dari Cina dan Taiwan. Teh
oolong yang terkenal dari Taiwan adalah Dong
Ding, yang diambil dari nama Gunung Dong Ding
di propinsi Nantou, Taiwan. Sedangkan teh oolong
yang terkenal dari Cina adalah Tie Guan Yin dari
Propinsi Fujian.
Teh oolong merupakan teh yang diproses
secara semi fermentasi (semi oksidasi enzimatis).
Seperti diketahui teh hijau diproses tanpa
fermentasi dan teh hitam diproses secara
fermentasi penuh, maka teh oolong adalah teh
yang dihasilkan dari langkah pemrosesan
perpaduan teknik teh hijau dan teh hitam. Dengan
cara pengolahan yang khas dan berbeda dari teh
jenis lain, maka diyakini teh oolong memiliki
kandungan zat bermanfaat yang lebih banyak dan
lebih berkhasiat dibanding teh lain seperti teh
hijau dan teh hitam.
Di Cina dan Taiwan, teh oolong biasanya
dikonsumsi setelah menyantap makanan
berlemak atau seusai mengkonsumsi minuman
beralkohol. Fungsi utama dari teh ini adalah
membersihkan lemak dan racun yang mengendap
dalam tubuh dan menetralisasi pengaruh alkohol.
Sehingga jika pada suatu jamuan makan kita
menyantap makanan berlemak, setelah itu
minumlah teh oolong, beberapa saat kemudian
saluran pencernaan akan kembali plong, karena
cairan dari teh ini mampu melakukan proses
pembersihan. Selain sebagai antioksidan, pucuk
daun tanaman ini setelah diseduh mampu
membuat pikiran rileks.Tidak sekedar itu,
sebenarnya teh oolong mempunyai segudang
manfaat bagi kesehatan.

Tidak seperti teh hitam dan teh hijau yang
banyak diproduksi di Indonesia yang diolah dari
tanaman teh Camelia sinensis varietas Assamica,
teh oolong diolah dari tanaman teh Camelia
sinensis varietas Sinensis. Teh oolong yang
menjadi “raja” nya teh di Taiwan ini, diproses
dengan seleksi yang sedemikian ketat sejak dari
awal. Pucuk daun teh yang diambil hanya dua
helai daun termuda,
dan biasanya turut
disertakan pula bakal daun ketiga yang masih
kuncup. Pemilihan bahan-bahan dan proses
pengolahan teh yang berbeda dibanding teh
lainnya menjadikan produk teh oolong istimewa.
Daun-daun teh oolong tidak dibuat untuk pecah,
sehingga sebagian struktur sel daun masih relatif
menyatu. Dengan hanya tiga pucuk daun teh
teratas yang diambil, sehingga ketika diseduh
tiga pucuk daun itu akan mengembang, tanpa
rusak atau robek. Tidak seperti jenis teh biasa
yang daunnya cenderung koyak dan banyak
terdapat batang kering, teh oolong murni hanya
terdiri dari daun teh.
Kunci pengolahan teh oolong ada pada
proses fermentasi, dengan fermentasi setengah
inilah yang justru memberi manfaat besar pada
teh oolong, sehingga teh oolong
dianggap
sebagai teh yang paling baik, tidak hanya di Cina
dan Taiwan tetapi juga di Jepang dan di India serta
diantara penggemar teh dunia, karena memiliki
warna, aroma dan cita rasa yang khas. Dengan
keistimewaan dan kekhasannya bahan serta cara
pengolahannya tersebut, teh oolong mempunyai
harga yang relatif lebih mahal daripada teh hitam
dan teh hijau.
Perkembangan produksi teh oolong di
Indonesia di mulai sejak tahun 1990-an, sehingga
saat ini di Indonesia sudah ada tiga perkebunan
teh besar yang memproduksi teh oolong, dengan
nama Jawa Oolong, Oolong Bengkulu dan
Oolong Organik Banten. Mengingat bahwa
hampir seluruh pekerbunan teh di Indonesia
mengembangkan tanaman teh varietas Assamica
yang diolah menjadi teh hijau dan teh hitam, maka
beberapa perkebunan yang mencoba mengolah
teh oolong mendatangkan sendiri bibit teh
v a r i e t a s S i n e n s i s d a r i Ta i w a n u n t u k
dikembangkan di kebunnya masing-masing.
Seperti halnya perkebunan PT. Teh Enam
Tiga di daerah Bogor, Jawa Barat, pada tahun
1985 membawa bibit Camelia sinensis varietas
Sinensis dari Taiwan, dan sejak tahun 1995 sudah
memproduksi teh oolong dengan nama Jawa
Oolong. Selain memproduksi teh oolong
beraroma asli, perusahaan ini juga memproduksi
teh oolong beraroma mawar, melati, lemon, jeruk
dan ginseng. Hingga saat ini sekitar 80% dari
jumlah produksinya yang tak sampai 100 kg/hari,

Gambar 2. Daun teh oolong
diperuntukkan bagi pasar ekspor ke Taiwan, Cina
dan Jepang, adapun selebihnya masuk pasar
dalam negeri.
Kemudian PT. Trisula Ulung Megasurya yang
mengembangkan Camelia sinensis varietas
Sinensis di daerah pegunungan di Kabupaten
Kepahiang, Propinsi Bengkulu. Produksi teh
oolong dari Bengkulu ini dikenal dengan nama
Oolong Bengkulu, yang sebagaian besar
produknya diekspor ke Taiwan, Jepang, Amerika
Serikat dan beberapa Negara Eropa. Teh oolong
Bengkulu daun teh keringnya berwarna hijau
emerald dengan aroma yang wangi sekali. Hasil
seduhannya berwarna kuning keemasan dan
ketika diteguk rasa fruity-nya begitu terasa, seperti
buah ranum yang segar, dan ada sedikit rasa kesat
yang ringan dengan rasa manis yang samar tapi
tegas, mirip rasa buah apel ranum. Penampilan
seduh dan rasa teh oolong tersebut sesuai dengan
pernyataan Pettigrew dan Richardson (2008)
dalam bukunya The New Tea Companion: A Guide
to Teas Throughout the World, bahwa rasa teh
oolong pada umumnya memiliki rasa buah yang
segar. Menurut beberapa penikmat teh, rasa teh
oolong Bengkulu tersebut tidak kalah dengan rasa
teh oolong dari Taiwan maupun Cina.
Adapun PT. Harendong Green Farm
mengembangkan Camelia sinensis varietas
Sinensis di daerah Banten. Namun, berbeda
dengan kebun teh lain, perusahaan ini merupakan
perkebunan teh pertama yang menghasilkan teh
oolong organik di Indonesia. Di perkebunan ini teh
ditanam dan dikelola secara pertanian organik,
sehingga menghasilkan teh oolong organik yang
diberi nama teh oolong organik Banten. Teh
oolong organik Banten diolah dari teh varietas
Sinennsis klon 27 dan klon 29 asal bibit Taiwan,
dimana karakter teh oolong klon 27 beraroma susu
madu, sedangkan klon 29 beraroma buah dan
bunga. Sehingga ketika diseduh dan diteguk klon
27 berasa manis pahit yang halus dengan aroma
madu yang lembut, sedangkan klon 29 berasa
selintas rasa buah persik dengan aroma manis dan
harum bunga. (Juniaty Towaha
/juniaty_tmunir@yahoo.com).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Penanggung Jawab
Dr. Ir. Rubiyo, M.Si.
Penyunting Ahli
Ir. Yulius Ferry ( Ekofisiologi)
Ir. Beddy Sudjarmoko, M.Si. (Agroekonomi)
Ir. Juniaty Towaha (Pascapanen)
Penyunting Pelaksana
Indah Sulistiyorini, SP
Iing Sobari, SP
Dermawan Pamungkas

Gambar 1.Penampilan teh oolong
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PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PRODUK KOPI ARABIKA
Daerah penghasil produk kopi Arabika di
Indonesia dengan mutu baik dan citarasa yang
spesifik serta disukai oleh konsumen di dalam
maupun di luar negeri tersebar di beberapa pulau,
mulai dari Sumatera (Nangroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara), Jawa (Jawa Barat dan Jawa
Timur), Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi (Sulawesi Selatan) dan Papua.
Produk kopi Arabika yang dihasilkan dari daerah
tersebut sudah diekspor ke berbagai manca
negara (Asia, Amerika dan Eropa) sehingga
namanya sudah mendunia.
Agar produk kopi Arabika yang dihasilkan
dari Indonesia
terjaga mutu, citarasa dan
keasliannya (tidak dipalsukan) serta produk kopi
tersebut tidak dipakai oleh negara lain (seperti
merek Kopi Toraja asal Sulawesi Selatan yang di
pakai oleh Jepang), maka perlu adanya
perlindungan dari negara. Salah satu bentuk
perlindungan yang saat ini banyak diminati oleh
daerah penghasil kopi Arabika adalah Indikasi
Geografis (IG)
Perlindungan Indikasi Geografis
1. Pengertian
Menurut Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun
2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 51 tahun 2007 tentang IG, Indikasi
Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang, yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia, atau kombinasi dari kedua faktor
tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu
pada barang yang dihasilkan.
2. Pemohon
Pemohon yang dapat mengajukan
perlindungan IG suatu produk yaitu: (1) lembaga
yang mewakili masyarakat, (2) lembaga yang
diberi kewenangan untuk itu; atau, (3) kelompok
konsumen barang/produk tersebut. Selanjutnya
pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan
sebagai berikut : (1) Mengisi formulir permohonan
yang berisi (a) nama organisasi/lembaga, (b)
alamat, (c) konsultan HKI, (d) nama indikasi
geografis, (e) jenis produk dan (f) etiket (logo) IG
sebanyak 10 lembar dengan ukuran maksimum 9
x 9 cm dan (2) Melampirkan : (a) buku persyaratan,
(b) abstrak buku persyaratan, (c) surat kuasa dan
(d) bukti pembayaran.
3. Manfaat
Manfaat yang diperoleh bagi penghasil
(produsen) kopi Arabika yang telah mendapatkan
sertifikat IG adalah sebagai berikut : (1) Produsen
akan dilindungi dari pemalsuan dan konsumen
merasa aman, (2) Sarana yang efektif dalam
pemasaran produk yang semakin ketat, (3)
Meningkatkan daya saing dan nilai jual produk, (4)
Pengembangan wilayah penghasil produk dan (5)
Kepastian hukum dalam bidang ekonomi terjamin
Produk Kopi Arabika yang Sudah Mendapat
Perlindungan Indikasi Geografis
Sampai saat ini sudah 20 produk yang sudah
mendapatkan perlindungan IG, dan sebagain
besar (45% atau 9 produk) adalah produk
tanaman perkebunan. Kopi Arabika merupakan
produk tanaman perkebunan yang pertama dan
terbanyak mendapatkan perlindungan IG, yaitu
sebanyak 4 produk (20%), ke empat produk
tersebut adalah : Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi
Arabika Gayo, Kopi Arabika Flores Bajawa dan
Kopi Arabika Kalosi Enrekang.
Karakteristik Produk
1. Kopi Arabika Kintamani Bali
Kopi Arabika Kintamani Bali merupakan
produk perkebunan yang pertama kali
mendapatkan perlindungan IG yaitu pada tanggal
5 Desember 2008.
Kawasan Kintamani terletak pada ketinggian
tempat 900-1.550 m dpl , kemiringan lereng 0-
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60%, tipe iklim C sampai D, curah hujan 2.990
mm/tahun, suhu udara berkisar 22º-26ºC dan
kelembaban udara 80-99 %. Jenis tanahnya
Entisol dan Inceptisol (Regosol), kesuburan tanar
tinggi, tekstur pasir berlempung, sampai lempung
berpasir, kedalam solum 50-120 cm dengan pH
tanah sedang.
Citarasa kopi Arabika Kintamani
menunjukkan hasil sangrai yang relatif homogen
pada derajat sangrai sedang (medium roast),
serta aroma kopi bubuk terkesan manis ada
sedikit aroma rempah-rempah dan profil cita
rasanya bebas dari cacat citarasa; rasa asam
bersih dari tingkat sedang sampai tinggi; rasa
pahit yang kurang atau sama sekali tidak
terdeteksi; mutu dan intensitas aroma yang kuat,
kada rasa buah.
2. Kopi Arabika Gayo
Kopi Arabika Gayo berasal dari dataran
tinggi Gayo yang meliputi wilayah Kabupaten
Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan
Kabupaten Gayo Lues,
dengan ketinggian
tempat lebih dari 900 m dpl, curah hujan 1.834
mm per tahun, suhu udara berkisar 16 - 24°C,
kelembaban udara di atas 80%, jenis tanah
Andosol, tekstur tanah lempung berdebu,
lempung berpasir, lempung, dan lempung berliat
dan pH tanah sesuai untuk tanaman kopi.
Sebagian besar varietas yang ditanam adalah
keturunan Catimor, Timor Timur, dan Bor Bor
(Keturunan Timor Timur). Bergendal, jenis Typica,
sebagai kopi varietas lama tinggal sedikit sekali.
Dari hasil analisis, citarasa kopi komersial Aceh
Tengah satu kelompok dengan varietas Catimor
Jaluk, Timor Timur, dan C50. Varietas yang punya
citarasa specialty adalah Bor Bor, P88, S795 dan
Bergendal (typica).
Pengolahan yang umum dilakukan adalah
Semi Washed (Full Washed Wet Hulling).
Citarasa dan mutu kopi Arabika Gayo termasuk
prima, khas, unik, konsisten dan berkelanjutan.
Dirasakan tidak terlalu pahit (bitter) dan tidak
sepat (astringent), bebas dari cacat cita rasa
utama, rasa asam bersih dari tingkat sedang
sampai tinggi, rasa pahit yang kurang atau sama
sekali tidak terdeteksi, mutu dan intensitas aroma
yang kuat.
3. Kopi Arabika Flores Bajawa
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur,
berada di ketinggian tempat 1.700 m dpl di bawah
kakii Gunung Inerie (2.245 m dpl). Hamparan
hutan kopi arabika organik dengan ketinggian 1

meter hingga 3,5 meter tersebar di beberapa titik di
Kecamatan Golewa dan Bajawa. Varietas kopi
yang diusahakan terdiri dari S 795 dan hibrido de
timor (HDT).
Profil citarasa kopi Arabika flores Bajawa
tergatung dari cara pengolahan yaitu :
Pengolahan basah giling kering
bebas dari cacat citarasa (off-flavor), rasa asam
bersih (bright acidity) dengan intensitas sedang
sampai kuat, kekentalan intensitasnya sedang
sampai kuat, fragrance dan aroma bagus dan
intensitasnya sedang, perisa (favor) dan kesan
rasa pasca cicip (after taste) bagus dan bertahan
lama, rasa manis (sweetness) kuat,
keseimbangan (balance) komponen-komponen
cita rasa bagus.
Pengolahan basah giling basah
Bebas dari cacat cita rasa (off-flavor),
kekentalan tinggi, perisa (flavor) dan rasa asam
cukup, rasa pahit rendah sampai medium, aroma
bagus dan intensitasnya sedang rasa pasca cicip
(after taste) bagus dan bertahan lama, rasa manis
(sweetness) cukup, keseimbangan (balance)
komponen-komponen cita rasa bagus.
Pengolahan basah kopi madu
Bebas dari cacat cita rasa (off-flavor) utama,
kualitas fragrance dan aroma bagus dan
instensitasnya kuat, rasa asam bersih dengan
intensitas sedang, kekentalan cukup, rasa pahit
intensitasnya rendah sampai medium, rasa pasca
cicip (after taste) enak dan bertahan lama, rasa
manis (sweetness) kurang, keseimbangan
(balance) komponen-komponen cita rasa bagus
4. Kopi Arabika Kalosi Enrekang
Kopi Arabika Kalosi Enrekang terdiri atas
Kopi gelondong (Green Bean), sangrai, dan
bubuk. Kopi tersebut dihasilkan dari kopi Arabika
yang ditanam di lereng pegunungan Latimojong di
Enrekang, Sulawesi Selatan dengan ketinggian
tempat antara 1.000 – 2.000 m dpl, dengan jenis
tanah Podsolik dan memiliki udara yang dingin dan
kering.
Kopi Arabika Kalosi Enrekang umumnya dari
varietas S 795 yang memiliki kualitas spesialti
dengan nilai hasil uji citarasa di atas 80. Memiliki
aroma yang sangat khas yang terdiri dari
kombinasi aroma rempah, coklat, buah-buahan,
bunga, karamel dan lain-lain. (Handi Supriadi
dan Edi Wardiana /supriadihandi
@yahoo.co.id)
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