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PRODUKSI KOPI ARABIKA SPESIALTI SUMATERA UTARA:
ANALISIS SOSIAL EKONOMI, EKOLOGI,
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Jef Rudiantho Saragih
Mahasiswa Program Doktor Perencanaan Wilayah
Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara (USU)
E-mail: jefsaragih@ymail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi dan ekologi terhadap
produksi kopi Arabika spesialti dan mengaji kebijakan pengembangannya. Survai usahatani dilakukan
di dataran tinggi Kabupaten Simalungun atas 79 petani kopi sertifikat dan 210 petani konvensional
untuk memeroleh data usahatani yang diolah dengan model regresi linier ganda. Kajian kebijakan dan
dukungan program menggunakan pertimbangan narasumber dan analisis kebutuhan. Variabel sosial
ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi Arabika spesialti adalah luas
lahan, tenaga kerja, modal, harga kopi, pemanfaatan lahan, dan likuiditas keuangan petani. Sementara
pendidikan, pengalaman usahatani, peran perempuan, jumlah tanaman kopi, dan masa produktif;
berpengaruh tidak signifikan. Variabel ekologi yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan
terhadap produksi adalah pemangkasan tanaman kopi dan pengendalian penggerek buah kopi (PBKo),
sementara pohon pelindung, pupuk organik, dan konservasi lahan; berpengaruh tidak signifikan. Semua
variabel ekologi menjadi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus
kualitas produk kopi arabika spesialti. RPJMD Simalungun dinilai telah memuat tujuan pembangunan
yang sejalan dengan strategi pengembangan ekonomi wilayah (PEW), yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Sasaran
PEW, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, dapat dicapai melalui
pengembangan kopi Arabika spesialti. Namun program SKPD terkait dinilai belum optimal, bahkan
tidak fokus. Karena itu, diperlukan setidaknya 14 program untuk meningkatkan produksi dan kualitas
kopi Arabika spesialti di Kabupaten Simalungun.

Kata kunci: Produksi, Kopi spesialti, Sosial ekonomi, Ekologi, Kajian kebijakan
1. Latar Belakang
Kopi merupakan komoditas ekspor terpenting
kedua dalam perdagangan global, setelah minyak
bumi [1] [2]. Komoditas ini diperdagangkan
paling meluas di dunia, sebagian besar dikelola
petani skala kecil dengan peran wanita yang
signifikan [3]. Kopi dihasilkan oleh lebih dari 70
negara sedang berkembang dimana 45 negara
diantaranya memasok 97% produksi kopi dunia.
Pada tahun 2011, Indonesia adalah negara
produsen kopi utama ketiga di dunia setelah
Brasil dan Vietnam, sementara pada posisi
keempat adalah negara Kolombia. Keempat
negara ini menghasilkan sekitar 59% produksi
kopi dunia [25].
Ditjen Perkebunan menunjukkan bahwa
penghasil kopi Arabika terbesar pada tahun 2010
dan (angka sementara) tahun 2011 adalah
Provinsi Sumatera Utara, disusul oleh Nangroe

Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Selatan,
Sumatera Barat, NTT, Bali, Papua, dan beberapa
provinsi lainnya [4].
Kopi Arabika Sumatera Utara telah lama
dikenal dan memiliki reputasi global dengan
nama Mandheling Coffee (MC) dan Lintong
Coffee (LC). MC berasal dari Simalungun, Karo,
Mandailing, dan lain-lain; sementara LC
umumnya berasal dari wilayah Toba. Keduanya
termasuk kopi spesialti [14]. Penghasil utama
kopi arabika di Sumatera Utara, adalah Kabupaten
Dairi, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo dan
Humbang Hasundutan. Kopi Arabika merupakan
komoditas unggulan di Sumatera Utara, namun
produktivitasnya masih relatif rendah. Di Kabupaten Simalungun, misalnya, produktivitas hanya
sekitar 50-65% dari produksi potensial kopi
arabika varietas Sigarar utang. Dengan demikian,
terdapat gap antara produksi aktual dan produksi

potensial sebesar 35-50%. AMARTA mengidentifikasi setidaknya terdapat lima masalah
pengembangan kopi Arabika di Kabupaten
Simalungun, yaitu produktivitas yang rendah,
kualitas produk yang rendah, keterbatasan akses
terhadap penetrasi pasar, infrastruktur, dan
regulasi [5]. Secara nasional, kendala komoditas
kopi di Indonesia adalah produktivitas dan
kualitas yang masih rendah [6]. Oleh karena itu,
penelitian tentang faktor penentu produksi kopi
arabika spesialti merupakan kajian yang penting
dilakukan. Beberapa kajian empiris terdahulu
terkait faktor sosial ekonomi dan ekologi yang
memengaruhi produksi kopi telah dilakukan di
berbagai negara [20] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
[40].
Produksi pertanian merupakan sumber
penting pendapatan petani dan kesempatan kerja
di negara sedang berkembang [7]. Produktivitas
pertanian merupakan hasil per hektar dalam unit
fisik [8], dan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pengurangan kemiskinan [9]. Sementara
salah satu jalur untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas adalah melalui pendapatan usahatani dan
tenaga kerja usahatani [10]. Produktivitas diukur
bukan hanya untuk memperoleh informasi tentang
peran faktor penentu produktivitas, tetapi juga
memahami sumber-sumber pertumbuhan produktivitas dalam memformulasi kebijakan yang tepat
untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat [11].
Kopi spesialti diperkenalkan pertama kali
tahun 1978 oleh Erna Knutsen pada konferensi
kopi internasional di Perancis. Konsepnya sangat
sederhana, yaitu: iklim-mikro geografis khusus
yang menghasilkan biji kopi dengan profil
citarasa unik [12]. Kopi spesialti mengacu pada
kopi yang berbeda dari kopi biasa karena
kualitasnya yang tinggi atau karena proses
produksinya memperoleh sertifikasi seperti
Organic, Fairtrade, Utz Certified, Rainforest
Alliance, C.A.F.É. Practices, Common Code for
the Coffee Community (4C), Bird Friendly, dan
Indikasi Geografis [13] [14].
Sebagai komoditas andalan dan komoditas
penting dalam perdagangan global, pengembangan kopi arabika spesialti seharusnya
memperoleh dukungan kebijakan dan program
dari pemerintah daerah. Kebijakan pertanian dan
perdesaan yang komprehensif diperlukan untuk
mengatasi kemiskinan dan pengangguran [15].
Program pemerintah di bidang pertanian dan
usahatani memengaruhi produktivitas melalui
alokasi sumberdaya [11].
Kajian di Nepal

menunjukkan bahwa gap antara kebijakan dan
implementasi di lapangan mengakibatkan kualitas
kopi Nepal berada di bawah standar internasional
[16]. Karena itu, pengembangan kopi diarahkan
untuk intensifikasi di wilayah berpotensi tinggi,
introduksi varietas kopi dengan produksi dan
kualitas tinggi, restrukturisasi kelembagaan,
pemasaran strategik, modernisasi pasar lelang,
dan peningkatan kapasitas pengolahan [17]. Arti
penting kebijakan yang tepat dalam pengembangan kopi Arabika dapat dirujuk dari tiga
negara pesaing Indonesia, yaitu di Brasil [18],
Vietnam [19] [20], dan Kolombia [19] [21].
Berdasarkan pemikiran di atas, makalah ini
ingin menganalisis faktor penentu produksi kopi
Arabika dari aspek sosial ekonomi dan ekologi,
serta dukungan kebijakan dan program
pengembangan kopi spesialti dengan mengambil
kasus di wilayah dataran tinggi Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara. Aspek kebijakan
dilihat dari dokumen perencanaan daerah yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), sementara aspek program dilihat dari
laporan tahunan SKPD. Analisis kebijakan dan
program ini ditujukan untuk menentukan
kebijakan dan program yang diharapkan melalui
metode analisis kebutuhan (need assessment) dan
pertimbangan narasumber.

2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)
Menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi dan
ekologi terhadap produksi kopi Arabika spesialti;
dan (2) Menganalisis dukungan kebijakan dan
program pemerintah daerah dalam pengembangan
kopi Arabika spesialti.

3. Metode Penelitian
Survai usahatani kopi Arabika dilakukan di
enam kecamatan wilayah dataran tinggi Kabupaten Simalungun, sementara aspek kebijakan dan
program diperoleh melalui dokumen perencanaan
dan wawancara dengan narasumber terpilih.
Survai usahatani dilakukan pada 79 usahatani
kopi yang telah memperoleh sertifikat C.A.F.E.
Practices/Starbucks Coffee (Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik) dan 210 usahatani konvensional (non-sertifikat) di Kecamatan
Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, dan
Pamatang Silimahuta.
Pemilihan sampel wilayah dilakukan dengan
multi-stage cluster sampling (MSCS). Penentuan
klaster sampel dilakukan dengan menggunakan
purposive sampling sementara penentuan sampel
rumah tangga menggunakan teknik probability-

proportional-to-size (PPS) dan Simple Random
Sampling [22] [23] [24] dari populasi sebesar
16.416 rumah tangga petani kopi Arabika.
Sementara data sekunder yang gayut diperoleh
dari situs International Coffee
offee Organization
(ICO),, Ditjen Perkebunan, BPS Sumatera Utara,
BPS Simalungun, Dinas Perkebunan Simalungun,
serta publikasi resmi lainnya.
Data usahatani dianalisis dengan model
regresi linier ganda (multiple
multiple linear regression
model, MLRM) dengan menggunakan program
SPSS ver. 17 dan uji yang gayut: uji validitas dan
reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas,
multikolinearitas
uji heteroskedastisitas, goodness of fit
fi test, uji t,
dan uji F. Sementara policy review dan dukungan

program pemerintah daerah dianalisis berdasarkan
pertimbangan narasumber dan need assessment.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kinerja kopi Indonesia di kancah global
Pada tahun 2011, Indonesia berada pada
peringkat ketiga sebagai produsen kopi dunia,
setelah Brasil dan Vietnam. Volume produksi
Indonesia mencapai 525 ribu ton. Produksi Brasil
merupakan yang tertinggi mencapai 22,6 juta ton
dan Vietnam sebesar 11,1 juta ton (Gambar 1).
Sementara pada posisi keempat adalah negara
Kolombia dengan produksi 510 ribu ton [25].
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Gambar 1. Perkembangan produksi kopi negara produsen utama dunia
Sumber data: ICO (www.ico.org)

Negara Brasil dengan pangsa produksi
terbesar menunjukkan perkembangan produksi
yang sangat fluktuatif. Perkembangan produksi
yang relatif stabil terjadi di Indonesia dan
d
Kolombia. Perkembangan produksi yang sangat
mengesankan dialami oleh negara Vietnam.
Tahun 1998 Vietnam masih berada pada posisi
keempat, mampu menempati posisi kedua sejak
tahun 2000, hanya dalam waktu dua tahun.
Pada tahun 2011, empat negara produsen
utama kopi dunia mampu memasok sekitar 59%
5
produksi kopi dunia. Pangsa terbesar diberikan
oleh Brasil (33%), disusul Vietnam (14%),
Indonesia (7%), dan Kolombia (6%). Sisanya
(40%) dipasok oleh lebih dari 80 negara produsen
kopi lainnya, terutamaa India, Ethiopia, Meksiko,
Honduras, Pantai Gading, Nikaragua, dan Kosta
Rika (Gambar 2).
Produksi total kopi dunia
tahun 2011 mencapai 7,9 juta ton. Produksi ini

dihasilkan oleh Brasil sebesar 2,6 juta ton,
Vietnam 1,1 juta ton, Indonesia 525 ribu to
ton, dan
Kolombia 510 ribu ton.

Lainnya
(> 80
negara)
40%

Kolombia
6%

Brasil
33%

Indonesia
7%

Vietnam
14%

Gambar 2. Pangsa produksi (%) kopi dunia tahun
2011 (Sumber
Sumber data: ICO [www.ico.org])

Dari sisi produktivitas, Indonesia merupakan
negara dengan produktivitas rerata terendah
(Arabika+Robusta)
obusta) di antara empat negara
produsen utama kopi dunia.
Tahun 2009,
produktivitas kopi Indonesia hanya 510 kg/ha/
tahun. Produktivitas yang sangat mengesankan
dicapai
icapai oleh Vietnam (2.034 kg), disusul Brasil
(1.132
32 kg), dan Kolombia (545 kg),
kg) Gambar 3.

adalah 969 kg [4]. P
Produktivitas kopi Arabika
menurut provinsi disajikan pada Gambar 5.
NTT
3%
Sumatera
Barat
11%

Bali
2%

Lainnya
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Sumatera
Utara
33%

2.034

Vietnam

1.132

Brasil
Kolombia

545

Indonesia

510

Sulawesi
Selatan
16%
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Gambar 4. Pangsa produksi (%) kopi arabika per
provinsi (Sumber
Sumber data: Ditjen
Ditjenbun, 2012)
Gambar 3. Produktivitas kopi dunia (kg/ha/tahun)
tahun 2009 (Sumber data: ICO [www.ico.org])
[

Kopi Arabika Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara merupakan produsen
terbesar kopi Arabika
rabika di Indonesia. Produksi
tahun 2010 mencapai hampir 47
7 ribu ton dengan
pertumbuhan 4,59% per tahun periode 2006-2010.
2006
Posisi kedua ditempati oleh Provinsi NAD dengan
produksi 39,5 ribu ton dengan tingkat pertumpertum
buhan 9,79% per tahun. Posisi ketiga sampai
lima besar adalah Provinsi Sulawesi Selatan,
Sumatera Barat, dan NTT [4]. Sementara wilayah
w
penghasil utama kopi Arabika
rabika spesiati terkenal di
Sumatera Utara adalah Kabupaten Simalungun,
Simalungu
Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan
Karo.
Produksi kopi Arabika
rabika Sumatera Utara
mendominasi produksi total Indonesia sebesar
33,2%, disusul NAD (28,08%), Sulawesi Selatan
(15,51%), dan Sumatera Barat (10,52%). Sekitar
88% produksi kopi Arabika
ika di Indonesia
dihasilkan di empat provinsi, yaitu Sumatera
Utara, NAD, Sulawesi Selatan, dan Sumatera
Barat. Dengan kata lain, sekitar 73% produksi
total kopi arabika Indonesia dihasilkan di pulau
Sumatera [4], Gambar 4.
Dilihat
ilihat dari sisi produktivitas,
produktivitas Sumatera Utara
sementara ini masih kalah produktif dari NAD.
Produktivitas kopi Arabika
rabika di Sumut mencapai
1.139 kg/ha/tahun, namun masih berada di posisi
kedua setelah NAD dengan produktivitas 1.568
kg. Kinerja produktivitas di sembilan provinsi
lainnyaa masih berada di bawah 1.000 kg. Bahkan,
di Papua dan Sulawesi Barat, kinerja produkproduk
tivitasnya dibawah 500 kg. Secara nasional, propro
duktivitas kopi arabika di Indonesia tahun 2010

NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Bengkulu
Jawa Timur
NTT
Bali
Lainnya
Jawa Tengah
Papua
Sulawesi Barat

1.568
1.139
860
747
737
589
567
548
546
500
471
462

Gambar 5. Produktivitas kopi arabika
(kg/ha/tahun) per provinsi (Sumber data:
Ditjenbun, 2012)

Uji validitas, reliabilitas
reliabilitas, dan asumsi klasik
Uji validitas didasarkan pada nilai koefisien
korelasi item-total
total terkoreksi ((corrected item-total
correlation) yang lebih besar dari r-tabel [26]
[27], sehingga semua pertanyaan penelitian yang
digunakan dalam kuesioner yang digunakan dapat
mengukur dengan tepat data yang diperlukan.
Pengujian reliabilitas menunjukkan nilai koefisien
alpha Cronbach (C) = 0,747 > dari 0,7; yang
berarti bahwa instrumen penelitian dinyatakan
memiliki reliabilitas yang memadai [28].
Uji normalitas data didekati dengan metode
grafik (scatter plot)) dan histogram [29]
[29], dimana
model regresi memenuhi asumsi normalitas
normalitas.
Sementara berdasarkan
erdasarkan nilai tolerance dan
variance inflation factor (VIF) dapat disimpulkan
bahwa model regresi yang digunakan bebas dari
masalah multikolinearitas
multikolinearitas. Berdasarkan metode
grafik, regresi linier tidak memiliki pola yang

teratur sehingga tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model yang digunakan [30].
Uji kebaikan suai (goodness of fit test)
Koefisien determinasi (R2) model dinyatakan
signifikan pada tingkat  = 1%, dengan nilai
0,650. Hal ini berarti bahwa 65% variasi total
dalam produktivitas kopi Arabika spesialti
(variabel terikat) dapat dijelaskan secara signifikan oleh semua variabel bebas yang dimasukkan
ke dalam model dengan tingkat kepercayaan 99%.
Sisanya, sebesar 35% variasi dari produktivitas
dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak

= −2.169,789 − 10,105
(-0,700)
[0,484]
{-0,042}

− 18,663
(-0,605)
[0,546]
{-0,037}

+ 36,140
(0,521)
[0,603]
{0,032}

Model regresi linier ganda
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS ver. 17 dengan Metode
Enter, diperoleh persamaan regresi linier
majemuk pada Persamaan 1.

+ 1,532
+ 363,912
+ 0, 041
+ 14,069
(0,413)
(3,876)*** (0,698)
(0,464)
[0,680]
[0,000]
[0,486]
[0,643]
{0,025} {0,229}*** {0,042}
{0,028}

+ 3,240
+ 0,011
+ 0,119
+ 102,272
(7,299)*** (2,280)** (3,554)*** (1,332)*
[0,000]
[0,022]
[0,000]
[0,184]
{0,405}*** {0,178}** {0,221}*** {0,181}**
+ 247,764
(2,495)***
[0,013]
{0,150}**

dimasukkan ke dalam model. Dengan demikian,
model penelitian merupakan model yang fit
(sesuai) dan dapat digunakan untuk menduga
koefisien regresi dan menentukan pengaruh
variabel bebas (baik secara serempak maupun
secara parsial) terhadap variabel terikat.

+ 248,882
(2,840)***
[0,005]
{0,170}**

+ 339,926
− 1,243
− 2,532
(3,440)*** (-1,195) (-1,131)
[0,001]
[0,233]
[0,085]
{0,205}*** {-0,072} {-0,105}
(1)

Keterangan:
1. Tanda *, **, dan *** dalam tanda kurung lengkung (...) menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan
terhadap produksi pada taraf  = 10%, 5%, dan 1%.
2. Tanda *, **, dan *** dalam tanda kurung kurawal {...} menunjukkan variabel bebas berkorelasi signifikan dengan
produksi pada taraf  = 10%, 5%, dan 1%.
3. Angka dalam kurung lengkung (...) adalah nilai statistik t, angka dalam kurung siku [...] adalah p-value, sementara
angka dalam kurung kurawal {...} adalah koefisien korelasi Pearson (Pearson Product-Moment Correlation, PPMC).

dimana
adalah produksi kopi Arabika spesialti
(tumba, 1 tumba  1,12 kg);
adalah pendidikan (tahun);
adalah pengalaman (tahun);
adalah peran tenaga kerja perempuan (%);
adalah luas lahan (ha);
adalah jumlah tanaman
kopi (tanaman);
adalah lama produktif
(tahun);
adalah jumlah tenaga kerja diupah
(HKO);
adalah modal (Rp);
adalah harga
kopi (Rp);
adalah dummy pemanfataan lahan
(1 = tumpangsari/shade coffee/multistrata; 0 =
kopi monokultur);
adalah dummy likuiditas
petani (1 = keuangan petani likuid; 0 = lainnya);
adalah pohon pelindung (pohon);
adalah
biaya pupuk organik (%);
adalah dummy

pemangkasan tanaman kopi (1 = petani
melakukan salah satu atau lebih jenis pemangkasan tanaman kopi secara rutin; 0 = lainnya);
adalah dummy konservasi lahan (1 = petani
melakukan satu atau lebih teknik konservasi
lahan; 0 = lainnya);
adalah dummy pengendalian PBKo (1 = petani melakukan pengendalian
PBKo dengan sanitasi kebun/hayati/ perangkap; 0
= lainnya;
adalah intersep;
…
adalah
koefisien regresi.
Analisis sosial ekonomi
Pendidikan kepala rumah tangga dan
pengalaman
usahatani
berpengaruh
tidak
signifikan terhadap produksi kopi Arabika. Hasil

penelitian ini sejalan dengan temuan kajian
empiris terdahulu [20] [31] [32]. Jumlah tanaman
kopi dan lama produktif berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap produksi kopi Arabika.
Variabel ‘lama produktif’ merupakan modifikasi
dari variabel ‘umur tanaman’ [33] yang menemukan bahwa umur tanaman kopi berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap produksi
buah kopi (cherry).
Luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan modal
berpengaruh positif dan sangat signifikan
terhadap produksi kopi Arabika spesialti. Hasil
yang diperoleh sesuai dengan penelitian terdahulu
[33] [20] [34] [35].
Dengan hasil tersebut,
perluasan kebun kopi arabika spesialti di wilayah
yang sesuai merupakan rekomendasi pertama
penelitian ini.
Harga (kopi gabah) di tingkat petani
berpengaruh positif dan sangat signifikan
terhadap produksi kopi Arabika. Dapat dikatakan
hasil ini sangat mengesankan dimana faktor harga
cukup atraktif bagi petani untuk memiliki
motivasi meningkatkan produksi kopi Arabika
spesialti. Untuk memotivasi petani agar mau
menerapkan teknologi baru memerlukan insentif
dan insentif yang paling efektif adalah insentif
harga [14]. Pemanfaatan lahan (land use)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
produksi, yang menunjukkan bahwa sistem
usahatani (farming system) berkaitan dengan
peningkatan produksi kopi Arabika spesialti.
Usahatani tumpangsari dan multistrata dapat
meningkatkan produktivitas kopi Arabika
spesialti.
Likuiditas petani berpengaruh positif dan
sangat signifikan terhadap produksi kopi arabika.
Penelitian di dataran tinggi PNG menyimpulkan
bahwa likuiditas petani merupakan faktor penentu
terpenting dalam melakukan investasi usahatani
kopi skala kecil [36]. Penelitian di Kamerun
menunjukkan bahwa akses petani terhadap kredit
usahatani merupakan salah satu faktor sosial
ekonomi utama yang menentukan efisiensi
produksi usahatani kopi Arabika [32]. Sementara
kendala utama dalam pengembangan pertanian
terutama di tingkat on-farm adalah keterbatasan
akses petani terhadap skim kredit mikro [37].
Analisis ekologi
Pohon pelindung dan pupuk organik berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi kopi
Arabika. Jumlah pohon pelindung pada usahatani
kopi spesialti di Kabupaten Simalungun hanya 13

pohon/ha. Penelitian di Meksiko menyimpulkan
bahwa populasi pohon pelindung menunjukkan
pengaruh yang tidak signifikan terhadap produksi
kopi [38].
Meskipun shade-coffee diyakini
memberikan keragaman hayati yang lebih baik,
namun sistem ini kurang diadopsi karena produksi
yang lebih rendah [39]. Kondisi lingkungan
usahatani pada shade-coffee memang lebih baik
dari sun-coffee, namun produksi biji pada suncoffee lebih tinggi [40].
Mengenai pengaruh
pupuk organik, hasil penelitian ini sejalan dengan
kajian empiris terdahulu [41].
Variabel pemangkasan tanaman kopi dan
pengendalian PBKo berpengaruh positif dan
sangat signifikan terhadap produksi kopi Arabika.
Pemangkasan tanaman kopi dan pohon pelindung
berperan dalam memperbaiki pertumbuhan dan
komponen produksi tanaman kopi [42]. Metode
pengendalian PBKo yang umum direkomendasikan adalah metode kultur teknis, hayati
(aplikasi biakan jamur Beauveria bassiana), dan
perangkap [43]. Metode kultur teknis dilakukan
dengan sanitasi kebun serta pengaturan dan
pemangkasan naungan [44].
Praktik konservasi lahan berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap produksi kopi
arabika. Praktik konservasi lahan pada kebun
kopi adalah 90% dengan perlakuan mulsa, 4%
membuat rorak (lubang penampung air), 5%
membuat teras individu, dan hanya kurang dari
1% yang menerapkan teras bangku. Penelitian
terdahulu menemukan bahwa kebun kopi sistem
agrofestri berpengaruh nyata terhadap pendapatan
petani [35]; dan teknik konservasi tanah pada
lahan berbasis kopi tidak berpengaruh nyata
terhadap erosi, aliran permukaan, serta transpor
hara dan bahan organik tanah secara lateral [45].
Produktivitas kopi Arabika sertifikat (1.967
tumba/ha/tahun) lebih rendah dari produktivitas
kopi Arabika konvensional (2.137 tumba).
Selisih produktivitas keduanya adalah 170
tumba/ha/ tahun. Kinerja usahatani kopi arabika
sertifikat yang lebih baik adalah harga rerata kopi
gabah yang lebih tinggi (Rp22.030/tumba) dari
kopi konvensional (Rp21.244/tumba) sepanjang
tahun 2011. Selisih harga rerata di antara kedua
produk kopi ini mencapai Rp786/tumba, dan
secara statistik berbeda signifikan.
Dapat
dikatakan, harga premium untuk kopi sertifikat ini
hanya 3,58%. Selain itu, risiko fluktuasi harga
kopi antar-petani pada usahatani kopi sertifikat
lebih rendah dibandingkan dengan usahatani kopi
konvensional, berdasarkan indikator varian harga.

Varian harga untuk usahatani kopi sertifikat jauh
lebih kecil dari varian harga pada usahatani kopi
konvensional. Kajian terdahulu menemukan
bahwa produktivitas kopi multistrata lebih rendah
dari kopi konvensional [46]; namun sertifikasi
kopi memberikan harga dan penerimaan yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kopi nonsertifikat [47].
Kebijakan dan program pemerintah daerah
Analisis dukungan kebijakan pemerintah
daerah terkait dengan pengembangan kopi arabika
spesialti dilakukan dengan me-review RPJMD
Kabupaten Simalungun dan Renstra SKPD
terkait, sementara dukungan program dilihat dari
program tahunan SKPD yang berkaitan dengan
pengembangan kopi arabika spesialti.
Dari hasil review, dapat diidentifikasi
program yang telah dilakukan oleh SKPD terkait
(existing program). Selanjutnya, program eksisting tersebut dibandingkan dengan program yang
direkomdasikan untuk memperoleh program yang
dibutuhkan (expecting program). Rekomen-dasi
program diperoleh dari beberapa dokumen yang
gayut dengan produksi kopi berkelanjutan
(sustainable coffee), dan dikombinasikan dengan
pendapat pakar, akademisi, dan praktisi, untuk
memperoleh kebutuhan program yang mendekati
kebutuhan wilayah Kabupaten Simalungun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun
2011-2015, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011, memuat
tujuan pembangunan yang mendukung pengembangan kopi Arabika. Berdasarkan subtansi dan
cakupan RPJMD, dapat dikatakan bahwa pada
tingkat kebijakan pengembangan kopi Arabika
spesialti telah memiliki dasar hukum yang kuat.
Salah satu tujuan pembangunan yang menyatakan: “peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pengembangan aktivitas ekonomi
berbasis potensi lokal”, dinilai sangat tepat untuk
pengembangan wilayah berbasis komoditas kopi
arabika spesialti di wilayah produksi kopi Arabika
di Kabupaten Simalungun. Terlebih lagi, sasaran
yang ingin dicapai adalah untuk mengurangi
kemiskinan (poverty reduction) dan pengangguran, dimana sasaran ini dapat dicapai dengan
pengembangan kopi arabika spesialti. Yang
menjadi persoalan klasik adalah dokumen
kebijakan yang relatif baik tidak selalu diikuti
dengan strategi dan program yang memadai.
Program pengembangan kopi Arabika yang

diimplementasikan hanya sebatas pada satu lokasi
kebun benih, pembibitan kopi, pupuk organik,
jalan produksi, penyaluran pulper manual dan
mesin pengupas, serta SL-PHT dan studi banding
mengenai kualitas kopi dan kopi organik.
Berkaitan dengan program pembangunan
pertanian dan kemiskinan, program yang
dilakukan di sektor kopi di Tanzania bertujuan
untuk merangsang pertumbuhan sektor pertanian
dan mengurangi kemiskinan [48]. Kebijakan
pertanian difokuskan pada peningkatan produksi
dan perluasan areal, namun produktivitas dan
pertambahan luas areal tidak seperti yang
diharapkan karena berbagai kendala [49]. Karena
itu, diperlukan kebijakan pertanian dan pedesaan
yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan
dan pengangguran [15].
Untuk menjabarkan kebijakan dalam RPJMD,
satuan kerja perangkat daerah terkait (SKPD)
terkait perlu menindaklanjuti dengan program
yang memadai. Berdasarkan pendapat narasumber (pakar, akademisi, praktisi, aktivis lingkungan, dan LSM), kopi arabika spesialti Simalungun memiliki potensi yang besar dan sangat
prospektif untuk dikembangkan sebagai basis
pengembangan wilayah. Produk kopi arabika
Simalu-ngun sangat diminati konsumen baik di
pasar domestik maupun pasar internasional. Hal
ini disebabkan kualitas unik berkarakter spesialti.
Produktivitas, pendapatan petani dan penyerapan
tenaga kerja lokal sangat mungkin ditingkatkan
antara lain melalui konsistensi praktik pertanian
yang baik (good agriculture practices, GAPs),
panen, dan pascapanen.
Berdasarkan pertimbangan narasumber kunci,
program yang diharapkan untuk meningkatkan
produktivitas dan kualitas kopi Arabika Simalungun terkait dengan: (1) pengembangan model
farm, (2) pelatihan usahatani terpadu, (3)
peningkatan kapasitas kelompok tani dalam
manajemen (bisnis) usahatani, (4) pelatihan
tenaga penyuluh khusus kopi spesialti, (5)
fasilitasi akses petani terhadap input, (6) kebun
benih dan kebun bibit desa, (7) fasilitasi kredit
usahatani kopi Arabika spesialti (KUK), (8)
revitalisasi pendataan dan pemetaan wilayah kopi
arabika spesialti (untuk inisiasi Indikasi
Geografis), (9) standardisasi pulper dan pengolahan semi-basah, (10) sosialisasi dan event kopi
spesialti, (11) pusat pemasaran dan pengolahan,
(12) pusat penelitian, (13) pengembangan produk
untuk regional branding Simalungun Mountain

Coffee (SMC), dan (14) peningkatan infrastruktur
wilayah.
Kesimpulan
Upaya peningkatan produksi kopi Arabika
spesialti di Kabupaten Simalungun dapat dicapai
dengan strategi perluasan areal tanam,
penggunaan tenaga kerja, peningkatan biaya
untuk pupuk organik dan kimia, peningkatan
harga kopi gabah, peningkatan harga premium
kopi sertifikat, dan peningkatan likuiditas
keuangan rumah tangga petani.
Program
sertifikasi C.A.F.E. Practices pada beberapa
kelompok tani di Simalungun belum optimal
mendorong peningkatan produksi. Produktivitas
kopi sertifikat lebih rendah sebesar 8% dibandingkan dengan produktivitas kopi konvensional.
Namun harga harga kopi sertifikat yang lebih
tinggi (3,58%) dari kopi konvensional.
Variabel ekologi yang menunjukkan pengaruh
positif dan signifikan terhadap produksi kopi
Arabika spesialti adalah pemangkasan tanaman
kopi dan pengendalian penggerek buah kopi
(PBKo); sementara pohon pelindung, pupuk
organik, dan konservasi lahan berpengaruh tidak
signifikan terhadap produksi kopi Arabika
spesialti. Meskipun tiga variabel terakhir menunjukkan pengaruh tidak signifikan, namun karena
seluruh variabel ekologi ini dapat meningkatkan
kualitas produk kopi yang dihasilkan; maka
kelima variabel tersebut menjadi strategi yang
dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi
sekaligus kualitas kopi arabika spesialti.
Secara substantif, RPJMD Kabupaten Simalungun telah mengakomodir tujuan pembangunan
yang sejalan dengan strategi pengembangan
wilayah, yaitu “peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan aktivitas
ekonomi berbasis potensi lokal”. Hal ini sangat
tepat untuk pengembangan wilayah berbasis
komoditas kopi Arabika spesialti di wilayah
produksi kopi Arabika di Kabupaten Simalungun.
Sasaran yang ingin dicapai yaitu mengurangi
kemiskinan (poverty reduction) dan pengangguran (peningkatan kesempatan kerja) mampu
dicapai dengan pengembangan kopi Arabika
spesialti. Namun program SKPD yang terlibat
langsung dengan pengembangan kopi Arabika
spesialti dinilai belum optimal, bahkan kurang
fokus. Setidaknya terdapat 14 program yang
direkomendasi untuk mendukung peningkatan
produktivitas dan kualitas kopi Arabika di
Kabupaten Simalungun.
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