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Ringkasan Eksekutif 
 

 Komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di kabupaten 
Lombok Tengah yang berpeluang digunakan sebagai strategi pemulihan 
ekonomi pasca gempa. Pemilihan komoditas kopi didasarkan atas pertimbangan 
seperti secara regional, Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah 
penghasil kopi di NTB. Pasca gempa, sektor kopi dianggap mampu bertahan dan 
masih menjadi andalan sumber ekonomi bagi banyak penyintas gempa, 
sehingga dianggap sebagai sektor yang memiliki multi-player effect.  

 Studi rantai nilai/ Value Change Analysis (VCA) dilakukan untuk 
menemukan rantai nilai dalam komoditas kopi yang ada di Lombok tengah. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan 
dokumentasi.  Persoalan sektor pertanian padi di Lombok Barat adalah pertama, 
rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani yang disebabkan oleh 
beberapa hal, yakni karena produksi pertanian petani Lombok Barat yang tidak 
efisien. Meski tingkat produktifitas rata-rata cukup tinggi, namun pertanian padi di 
Lombok Barat memiliki biaya produksi yang cukup tinggi; kedua, petani tidak 
menanam jenis padi lain yang lebih komersil atau petani tidak melakukan 
diversifikasi jenis padi yang ditanam, dan ketiga, upaya transformasi pasca 
panen petani sangat rendah, artinya petani tidak melakukan proses lebih lanjut 

sehingga nilai yang didapatkan petani juga rendah.  

 Pendapatan petani di Lombok Tengah dari kopi masih tergolong rendah. 
Hal ini disebabkan karena produktifitas tanaman kopi belum optimal dan industri 
pengolahan yang ada di desa belum memberikan kontribusi terhadap perbaikan 
harga kopi petani. Masalah kunci kopi di Lombok Tengah terutama pasca 
gempa adalah  kurangnya akses petani untuk mendapatkan akses dari 
teknologi peningkatan produktifitas (GAP). Informasi pasar kopi bubuk asalan 
yang lebih luas yang kurang, penurunan jumlah pembeli kopi olahan sebagai 
dampak dari gempa. Tidak berfungsinya layanan yang mempromosikan secara 
regular dan intensif kopi bubuk asalan maupun kopi spesial atau kopi organik, 
Belum adanya kebijakan mensertifikasi dan memproteksi wilayah unik. 
 Dari studi rantai nilai yang dilakukan maka visi perubahan yang 
ditawarkan pada Pada fungsi utama: meningkatnya produktifitas dan produksi 
kopi yang dapat dijual sebagai produk organik maupun kopi spesial. Pada fungsi 
pendukung: (1) Layanan teknis GAP; (2) Pengolahan dan pengemasan Kopi 
Bubuk; (3) Distribusi atau pemasaran kopi bubuk di Lombok Tengha; (4) 
Pemasaran Kopi Spesial dan Organik.; (5) perbaikan sarana dan prasarana 
transportasi.   
 Laporan ini merekomendasikan empat intervensi yang saling terkait dapat 
dilakukan untuk mencapi visi perubahan, yaitu: 
INTERVENSI 1:  Peningkatan Produktifitas Tanaman Kopi  di Lombok Tengah 
melalui Pengembangan kapasitas kelompok tani untuk mempromosikan GAP 
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(Good Agricultural Practices) dan GPP, Kopi Spesial dan Organik  . 
 
INTERVENSI 2: Perluasan Pasar Kopi Bubuk di Lombok melalui Pengembangan 
Jaringan Pemasaran dan Distributor  
 
INTERVENSI 3:  Advokasi Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Mendukung 
penguatan sektor pariwasta sebagai pengungkit bagi pengemban pemasaran 
kopi di Lombok Tengah.  
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1. Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 

Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang 

membentang sepanjang lempeng pasifik yang merupakan lempeng tektonik 

paling aktif di dunia.  Pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06:47:38 WITA, gempa 

bumi tektonik berkekuatan M=6.4 terjadi di wilayah Lombok. Episenter terletak 

pada koordinat 8.35 LS dan 116.5 BT atau 47 km Timur Laut Kota Mataram pada 

kedalaman 24 km. Guncangan gempa bumi ini terasadi daerah Lombok Utara, 

Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Sumbawa 

Besar. 

Bencana gempa Lombok dan Subawa mengakibatkan 564 jiwa meninggal 

dunia, 1.584 orang luka-luka, dan 396.032 penduduk mengungsi.  Kerusakan 

prasarana dan sarana skala besar. Nilai total kerusakan dan kerugian pada 7 

(tujuh) kabupaten/kota adalah sebesar Rp 18.201.838.166.579,00. Total 

kerusakan dan kerugian di Pulau Lombok mencapai Rp. 

16.909.010.582.145(93,22%) dan di Pulau Sumbawa mencapai Rp. 

1.230.584.207.463(6,78%),  

 Gempa bumi di Pulau Lombok dan sebagian Pulau Sumbawa berdampak 

pada penurunan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5%.Menurunnya 

pertumbuhan ekonomi ini diprediksi akan meningkatkan jumlah penganggur 

sebesar 180.000 orang pada tahun 2019. Pengangguran ini diperkirakan berasal 

dari sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, dan industri.Selain itu, angka 

kemiskinan NTB pada bulan Maret 2018 yang tercatat 14,75% diperkirakan 

meningkat menjadi 15,88% pada tahun 2019. Peningkatan ini berdampak pada 

bertambahnyajumlah penduduk miskin sebanyak 806.430jiwa pada tahun 2019. 

Seiring dengan perbaikan pasca pemulihan secara perlahan kemiskinan di NTB 

kembali menurun 

Sesuai dengan Inpres No.5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok 

Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bertujuan untuk 

mengembalikan dan memulihkan fungsi 5 sektor utama yaitu sektor permukiman, 

sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosialdan lintas sektor yang 

diharapkan selesai pada akhir tahun 2019.  

Salah satu hasil kajian dari LRA adalah identifikasi secara spesifik mengenai 

strategi dan aktivitas penghidupan penyintas yang terganggu akibat 

bencana.Identifikasi ini dikombinasi dengan informasi mengenai aset-aset 

penghidupan yang terdampak dan tidak terdampak serta informasi mengenai 

komoditas-komoditas dengan multi-player besar terhadap pemulihan penyintas 
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akan mengantar pada prioritas pilihan tentang komoditas yang paling strategis 

mendukung pemulihan penghidupan warga pasca bencana. 

Terjadi pengurangan pendapatan dilihat dari bebrapa sektor seperti 

perdagangan, pertanian/ perkebunan dan perikanan/ kelautan. Pengurangan 

pendapatan dan pengeluaran akibat menurunnya permintaan akan produk dan 

jasa sebagai akibat penurun daya beli masyarakat atau akibat pengalihan skala 

prioritas kebutuhan. Dampak tersebut terutama bagi keluarga yang bekerja di 

sektor pertanian, restoran/akomodasi – yang langsung atau tidak langsung 

berhubungan dengan sektor pariwisata. Pemulihan sektor terdampak dapat 

menjadi pendorong  pemulihan ekonomi, selain mendorong peningkatan pasar 

ke luar.    

Terhadap komoditas prioritas yang mendukung pemulihan ini, kemudian telah 

dilakukan kajian analisis rantai nilai untuk meningkatkan nilai tambah terhadap 

pemulihan penyintas pasca bencana. Kajian analisis rantai nilai  menghasilkan 

informasi mengenai masalah dan kendala dalam tiap tahap rantai nilai yang 

meliputi rantai input, rantai produksi, rantai distribusi, dan rantai support berupa 

kebijakan pemerintah, kesepakatan asosiasi usaha, riset, pergudangan dan 

kebijakan export-import yang berlaku. Melalui diskusi-diskusi partisipatif dengan 

para pelaku usaha dalam komoditas terpilih tersebut kemudian dilakukan 

rumusan-rumusan untuk mengurai persoalan-persoalan dalam rantai nilai. 

 Studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis 

unggulan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi 

produktif pasca bencana gempa di Lombok dan Sumbawa.  Komoditas strategis 

yang dimaksud adalah komoditas dengan karakteristik memiliki daya dukung 

yang besar, multi-player effect yang luas pada penyintas dan potensi 

pengembangan yang luas ditandai dengan rantai nilai yang panjang dan pasar 

yang potensial. Selain itu, kajian VCA juga mengidentifikasi kendala-kendala 

pada tiap rantai nilai komoditas mulai dari input, produksi, distribusi beserta 

rantai-rantai pendukung seperti kebijakan pemerintah terkait, regulasi asosiasi 

usaha, riset, pergudangan dan menyusun rekomendasi dan rumusan terkait 

peningkatan nilai tambah bagi penyintas dalam rantai nilai komoditas strategis 

melalui rekomendasi-rekomendasi terhadap program-program rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang relevan. 

 Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai intervensi 

berbasis pasar yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor 

pertanian padi dan meningkatkan nilai kesejahteraan bagi petani skala kecil yang 

mendominansi sektor pertanian komoditas Kopi di Lombok Tengah.  

 

 



10 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan kajian ini adalah   

1. Untuk memetakan rantai nilai komoditas kopi di Lombok Tengah  

2. Menganalisis isu strategis terkait komoditas kopi di Lombok Tengah 

3. Mengidentifikasi alternatif pemulihan komoditas kopi di Lombok Tengah 

 

1.3. Metode  

Dalam proses penentuan komoditas unggulan berdasar pada beberapa faktor 

pertimbangan yang menjadi dasar acuan antara lain: Hasil kajian dokumen 

berupa a). Dokumen Lombok Tengah dalam Angka tahun 2018. b) Keputusan 

Bupati Lombok Tengah Nomor  5a Tahun 2013. c) Dokumen Rencana Strategis 

Kabupaten Lombok Tengah. d) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 364a 

tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Sektor Pemukiman, Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Lintas Sektor Pasca 

Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.  

Komoditas terpilih merupakan hasil  lokakarya penentuan komoditas  rantai 

nilai yang dilakukan pada Rabu dan Kamis tanggal 6 dan 7 Maret bertempat di 

Puri Boga Praya dihadiri oleh peserta sebanyak 29 orang terdiri dari 9 orang 

perempuan, 20 orang laki-laki sebagaimana daftar hadir terlampir. Tujuan dari 

kegiatan lokakarya yang dilaksanakan adalah untuk menentukan komoditas 

strategis dan menggali informasi kaitan dengan komoditas tersebut dari peserta.  

Adapun hasil perankingan komoditas terpilih dalam pertemuan tersebut 

sebagaimana tabel tabel 1. 

Kriteria yang ditetapkan dalam perangkingan meliputi kriteria daya saing 

komoditas dengan mempertimbangkan dua sub kriteria yaitu permintaan pasar 

dan pertumbuhan pasar. Kriteria selanjutnya adalah sasaran baik sasaran 

berupa tenaga kerja yang terlibat dalam rantai nilai komoditas, kontribusi 

komoditas terhadap pendapatan rumah tangga dan khususnya pada sasaran 

penyintas bencana gempa yang terparah. Kriteria selanjutnya adalah berkaitan 

dengan lingkungan yang kondusif yang bermakna adanya kebijakan pemerintah 

yang mendukung keberadaan sektor atau komoditas strategis dimaksud. Dan 

kriteria terakhir yaitu mandat khusus, yang mana kriteria ini ditentukan oleh faktor 

keterkaitan komoditas dengan sektor pariwisata, ramah lingkungan baik dalam 

hal pengolahan maupun pengelolaan serta sub sektor pertimbangan 

keterwakilan gender atau jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam 

rantai nilai komoditas.  
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Tabel 1.1. Pemilihan Komoditas Unggulan Kabupaten Lombok Tengah  

 
 

Dari hasil penjaringan komoditas terpilih yang keseluruhannya adalah 

komoditas perkebunan dan hasil hutan. Lima komoditas yaitu Kopi, Pisang, 

Bambu, Aren dan Manggis. Meski dalam diskusi sektor Pariwisata sempat 

dimunculkan dalam diskusi peserta untuk dijadikan sektor strategis yang paling 

terdampak bencana gempa. Akan tetapi peserta menyatakan sektor pariwisata 

sebagai sektor yang cukup kompleks dan merupakan salah satu dari tujuan akhir 

dari rantai nilai pasar hampir seluruh komoditas yang ada di Lombok Tengah.  

Sehingga pada pemilihan komoditas stretegis peserta bersepakat 

menentukan satu komoditas yang merupakan produk dan aktiftas pendukung 

yang paling rentan sebagai potensi hasil perkebunan dan hutan mengingat 

sektor perkebunan dan hutan merupakan sektor yang juga mayoritas berada di 

lokasi atau wilayah terdampak gempa terparah di kabupaten Lombok Tengah 

bagian Utara yang mana sumber mata pencarian utama dari bertani.  

Lokasi penelitian secara umum di kabupaten Lombok Tengah sebagai salah 

satu wilayah terdampak gempa. Spesifik pemilihan lokasi adalah wilayah 

terdampak bencana gempa terparah yaitu Kecamatan Batu Kliang Utara dengan 

mengambil sampel lokasi desa di tiga desa yaitu Desa Setiling, Desa Aik Berik 

dan dua desa kontrol yaitu Desa Lantan dan desa Karang Sidemen yang mana  
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lokasi tersebut merupakann lokasi terdampak sekaligus penghasil komoditas kopi 

di kabupaten Lombok Tengah.  

 Teknik analisis data yang digunakan adalah Value Change Analysis 

(VCA), yaitu menemukan rantai nilai di komoditas terpilih yakni padi. Disamping 

itu keberadaan faktor pendukung dan faktor lingkungan menjadi bagian dari 

analisis VCA sektor pariwisata ini. Sedangkan teknik keabsahan data yang 

digunakan mulai dari FGD baik dengan pemerintah dan pelaku pariwisata.  

 

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran Rantai Nilai dan Iklim Usaha 

Gambar 1.2 memperlihatkan secara jelas bagaimana rantai nilai sebuah 

komoditas/sektor dipengaruhi oleh banyak faktor dari fungsi pendukung, regulasi, 

dan stakeholder.  Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa untuk melakukan 

penguatan rantai nilai sebuah komoditas diperlukan gambaran menyeluruh 

mengenai: 

- kegiatan kunci dan para pelaku utama rantai nilai. 

- hambatan dan peluang yang dihadapi para pelaku utama dalam 

menciptakan nilai tambah 

- Lembaga dan pihak-pihak pendukung pengembangan komoditas 

- alternatif sumber daya yang potensial guna mendukung penciptaan 

efisiensi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai suatu komoditas. 

Selain itu, kajian ini juga memperimbangkan bahwa kegiatan dunia usaha selalu 

dipengaruhi oleh:  

• Regulasi dan perundang-undangan umum maupun sektoral;  
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• Ketersediaan dan efisiensi pelayanan umum dan pembangunan oleh 

pemerintah; 

• Efektivitas organisasi perusahaan dan asosiasi dunia usaha 

 Analisis rantai nilai tersebut merupakan alat analisis untuk mendesain 

intervensi (program/kegiatan) guna meningkatkan daya saing komoditas suatu 

daerah, yang dilakukan secara: 

• Partisipatif - melibatkan para pelaku yang terkait dalam penciptaan nilai 

satu komoditas sejak dari input hingga tahap konsumsi; 

• Menyeluruh – melihat seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari input 

hingga ke konsumsi akhir; 

• Fokus pada penciptaan solusi-solusi berkelanjutan untuk hambatan-

hambatan utama di sepanjang rantai nilai. 

 Guna mencapai tujuan di atas, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

dalam proses kajian ini meliputi: 

1. Tahap persiapan, meliputi persiapan dan desk study dan kajian data 

sekunder;  

2. Pengembangan hipotesis terkait dengan pilihan komoditas, rantai nilai 

dan pengembangan desain studi/kuesioner untuk para pelaku rantai nilai: 

petani, pedagang dan instansi terkait (Pemda, kelompok tani, perbankan, 

lembaga terkait); 

3. Workshop internal dengan tim UNDP yang terlibat dalam pengumpulan 

data di lapangan dan pertemuan dengan stakeholders terkait guna 

mendapatkan Informasi terkini terkait aktor yang ada dalam rantai nilai 

komoditas;   

4. Pengumpulan data lapangan dan wawancara mendalam kepada para 

pelaku rantai nilai (daftar responden sebagaimana pada lampiran) 

5. Diskusi terbatas (FGD)  dengan internal tim lapangan untuk melakukan 

review terhadap temuan studi serta menggali masukan bagi perumusan 

strategi dan area-area Intervensi potensial; 

Presentasi dan diskusi hasil studi dengan stakeholders guna menyetujui aktivitas 

bersama bagi pelaksanaan strategi upgrading rantai nilai 
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Tahapan dalam pengumpulan data terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

Tahapan Cakupan Kegiatan Metode/ Instrumen 

(I) (2) (3) 

Persiapan 
penelitian 

Pelatihan peneliti Fokus Group Diskusi 

Pertemuan Tim  

Lokakarya 
penentuan 
Komoditas 
Strategis 

Mengundang para pihak untuk 
penyamaan persepsi 
mengenai rantaui nilai 
komoditas dan melakukan 
perangkingan untuk 
menentukan komoditas 
strategis yang akan diteliti 

FGD  
- Curah pendapat 

(brain storming) 

Pengkajian 
Rantai Nilai 
Komoditas Kopi 

Pengenalan lokasi penelitian -Observasi pengamatan 
lapangan, snowball, 
kajian pustaka 

Menelusuri input komoditas 
kopi 

Wawancara mendalam, 
FGD, Pengamatan 

Menelusuri proses dan 
pemasaran komoditas 

Wawancara mendalam, 
FGD, Pengamatan 

Analisis Data Menyusun, menstruktur dan 
memaknai (interpretasi data) 

Analisis deskriptif  

Menyajikan hasil temuan dan 
Pelatihan penulisan laporan 
(daraft)  

 

Lokakarya 
penyampaian 
Hasil Rantai Nilai 
Komoditas 

Menyampaikan draft hasil 
analisis rantai nilai komoditas 
kopi kepada para pihak 

FGD, presentasi dan 
diskusi curah pendapat 

Mengidentifikasi dan 
menguraikan rencana 
intervensi untuk 
pengembangan  

 

Menyusun Perencanaan Aksi: 
Intervensi pengembangan 
rantai nilai komoditas 

 

 

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: Petani, Kelompok Tani, 

Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani Pengolahan Hasil panen, 

Pengepul di tingkat desa, pengepul kecamatan, pedagang besar, pedagang 

pengecer dan informan input serta pelaku usaha seperti centra oleh-oleh yang 

terlibat dalam rantai nilai komoditas 
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3. Gambaran Sektor 
 

3.1. Profile Sektor  

3.1.1. Konteks Global dan Nasional 

 Secara global, semua  dikopi  dikonsumsi dalam bentuk kopi sangrai dan 

bubuk. Konsumsi global kofi adalah tumbuh 1.3%  Tingkat pertumbuhan ini 

diambil sejak 2012/13. Kecenderungan permintaan global adalahkopi dengan 

wualitas tinggi dan memiliki standar untuk keberlanjutan seperti perlindungan 

lingkungan dan perdagangan yang adil. 

Kopi adalah komoditas yang 

diperdagangkan global. Pada tahun  

2015/16,  total produksi kopi mencapai 

lebih drai 148 M sak green beans1.  

Angka ini meningkat jika dibandingkan 

dengan tahun 2011/2012 dimana 

produksi kopi mencapai 136 juta sak  

green beans.  Dari angka itu, hanya 

sekitar 30% kopi dunia yang dikonsumsi 

di negara penghasil kopi, sisanya 

dimpor oleh negara pengkonsumsi. 

Total produksi kopi dunia relatif konstan 

di tahun belakang dimana konsumsi di 

negara penghasil kopi meningkat signifikan.(gambar 1). 

 Produksi Didominasi oleh Sejumlah Kecil Negara Asia dan Amerika 

Latin. 85% dari produksi kopi dihasilkan oleh 10 negara. Pada tahun 2016, 

negara penghasil kopi terbesar adalah Brazil (36.2%), Vietnam (16.8%), 

Colombia (9.6%) dan Indonesia (6.6%).  Empat negara terbesar tersebut 

mnyumbang lebih dari 69%  dari total produksi dunia.  Pada tahun 2016, 

produksi kopi dunia terdiri dari 62.8% Arabika dan 36.2% Robusta. Berdasarkan 

data ICO,  produksi kopi Indonesia Robusta and Arabica  di 2015/ 2016 

meberikan konstribusi 10 juta sak, menurun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

 

 Peningkatan Standarisasi Kualitas Di Industri Ini Telah 

Meningkatkan Persyaratan Kepatuhan Produsen Untuk Menghasilkan Kopi 

Bermutu. Standar kualitas kopi adalah disahkan oleh badan sertifikat 

internasional Rainforest Alliance (RA), UTZ Common Code for Coffee 

Community (4C), Fair trade and Fair for Life, Control Union, IMO, CAFE 

Practices (Starbucks) dan Nestle. Pembeli besar mengendalikan permintaan kopi 

yang berserifikat. Persyarakat tentutun dibutuhkan oleh produser untuk 

memenuhi persyarakat tersebut seperti menerapkan praktek bertanam yang 

                                                             
1 Sumber data: http://www.ico.org/monthly_coffee_trade_stats.asp 

 

Data source: 

http://www.ico.org/monthly_coffee_trade_st

ats.asp 
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baik/good agriculture practices (GAP), praktek pasca panen yang baik/good post-

harvest practices (GPP) dan praktek pengolahan yang baik/ good manufacturing 

practices (GMP). 

Menurut Puslitkoka Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute 

(ICCRI), produksi kopi Indonesia sebesar 75% adalah jenis Robusta dan sisanya 

adalah jenis Arabika.  Sebagai produsen biji kopi Robusta, saat ini Indonesia 

menduduki peringkat kedua setelah Vietnam, sedangkan untuk kopi Arabika, 

Indonesia berada pada posisi ketiga, setelah Brasil dan Vietnam.  Catatan 

ekspor USDA (United State Department of Agricultural) menempatkan Indonesia 

pada posisi keempat eksportir kopi terbesar dunia setelah Brasil, Vietnam, dan 

Kolombia (Rukmana, 2014).   

Kopi adalah salah satu komoditas yang menghasilkan devisa dan 

memiliki peran sebagai sumber pendapatan bagi petani, penciptaan lapangan 

kerja, pendorong agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan wilayah.  

Luas area tanaman perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1.233.200 hektar 

pada tahun 2015 dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah area tanam kopi 

seluas 12.177 Hektar dengan total produksi 4.762 ton atau sekitar  1,01 % dari 

total produksi kopi di Indonesia yaitu sebesar 664.500 ton (Badan Pusat Statistik, 

2016).   

 Tren ekspor kopi di Indonesia berfluktuasi dan cendrung menurun tiga 

tahun terakhir. Volume ekspor terbesar terjadi pada tahun 2015 sebanyak 499,61 

ribu ton, dengan nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun yang sama yaitu  

dengan nilai 1.189.551.300 US $/ribu ton.  Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi 

harga kopi juga dipengaruhi oleh pasokan dari berbagai negara eksportir kopi di 

dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.  

Sebagai salah satu negara eksportir kopi terbesar dunia, Indonesia harus 

mampu memanfaatkan peluang dengan meningkatkan volume ekspor, terutama 

saat terjadi kenaikan harga.  Hal ini mendorong petani untuk semakin giat 

membudidaya dan meningkatkan hasil produksinya.  Peningkatan hasil produksi 

kopi juga harus diimbangi dengan kegiatan distribusi produk melalui saluran 

rantai nilai yang tepat agar dapat memberikan nilai maksimal bagi produk kopi 

tersebut.  Hal tersebut perlu dilakukan karena lahan perkebunan kopi yang 

dimiliki petani relatif kecil dengan hasil produksi yang relatif rendah, sehingga 

diperlukan saluran rantai nilai dan pembentukan harga yang efisien pada setiap 

pelaku rantai nilai untuk meningkatkan pendapatan petani.  

Indonesia yang merupakan salah satu negara pengekspor kopi robusta 

terbesar di dunia harus mampu mengetahui minat konsumennya agar dapat 

menguasai pasar sasarannya.  Produk kopi bersertifikat ekolabel sudah menjadi 

tren pasar kopi dunia saat ini karena masyarakat (konsumen) di negara-negara 

maju mulai sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan 

hidup manusia sehingga produk (kopi) yang dihasilkan harus memiliki dampak 

positif terhadap lingkungan.   
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3.1.2.Konteks Lokal 

3.1.2.a Konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat komoditas Kopi termasuk 

komoditas unggulan ketiga setelah Kelapa dan Mete. Menurut data BPS Provinsi 

NTB tahun 2015, luas tanam perkebunan kopi sebanyak 12.117 hektar dengan 

produksi tanaman perkebunan kopi menghasilkan 4.762 ton sebagaimana tersaji 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Data Komoditas Perkebunan Utama di Provinsi NTB tahun 2016 
 

Kabupaten/Kota 

Luas Tanaman Perkebunan 
(Hektar) 

Produksi Tanaman Perkebunan 
(Ton) 

Kelapa Kopi 
Jambu 
Mete 

Kelapa Kopi 
Jambu 
Mete 

2015 2015 2015 2015 2015 2015 

Kabupaten Lombok Barat 11712 626 8990 14635 350 1351 

Kabupaten Lombok 
Tengah 

11413 1131 4917 9983 399 908 

Kabupaten Lombok Timur 12534 2048 3833 5347 442 559 

Kabupaten Sumbawa 5210 4569 6342 4027 1712 2104 

Kabupaten Dompu 2058 1267 10255 533 550 2104 

Kabupaten Bima 3716 1120 10363 1732 447 2703 

Kabupaten Sumbawa 
Barat 

1312 159 1084 1251 139 182 

Kabupaten Lombok Utara 11224 1353 7237 11283 724 1415 

Kota Mataram 44 0 0 10 0 0 

Kota Bima 163 4 1397 26 0 158 

Nusa Tenggara Barat 59387 12177 54418 48828 4762 1183 

 

Dari sepuluh kabupaten kota yang ada, Kabupaten Sumbawa merupakan 

penghasil produksi tanaman kopi terbesar dengan area tanam perkebunan 

seluas 4569 hektar, akan tetapi produktifitas tertinggi untuk tanamam kopi 

menurut data di atas adalah di kabupaten Sumbawa Barat dengan rata-rata 

produksi 700 kilogram per hektar per tahun. Kabupaten dengan produktifitas 

tanaman kopi terrendah adalah kabupaten Lombok Timur yaitu rata-rata 

menghasilkan 200 kilogram per hektar per tahun. . Sementara tiga kabupaten 

dengan produktifitas kopi rata-rata 400 kilogram per hektar per tahun adalah 

kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Bima dan Sumbawa.  

Dalam konteks provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat bahwa untuk 

rata-rata area perkebunan kopi yang tersebar di delapan kabupaten Kota, 

produktifitas hasil pekebunan kopi belum mampu mencapai angka rata-rata 

nasional yang saat ini berada pada posisi 740 kilogram per hektar per tahun. 

Sementara Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) menargetkan 

produktivitas kopi Indonesia bisa mencapai panen 1 ton (1.000 kilogram) per 

hektare (ha) per tahun. 
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3.1.2.b. Konteks Kabupaten Lombok Tengah 

 Kabupaten Lombok Tengah merupakan satu dari sepuluh kabupaten/ 

kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Terletak di antara 11605’ 

sampai 11624’ Bujur Timur dan 824’ sampai 857’ Lintang Selatan dan berada 

di tengah-tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok 

(Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara. 

 Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi 

menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan 

daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, 

Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal 

Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan 

merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di 

sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial 

pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan 

pemandangan yang indah serta udara yang sejuk. Bagian tengah merupakan 

wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan 

dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan 

Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan 

sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan merupakan daerah perbukitan 

kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan 

Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. 

Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut 

yang cukup fantastic, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata 

bahari. 

 Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap 

kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. 

Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh 

tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum 

letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada 

tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Luas Wilayah menurut ketinggian di kab. Lombok Tengah 
 

 
 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk Kabupaten Lombok 

Tengah tahun 2017 berjumlah 930.797 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan 

penduduk dalam kurun waktu 2011-2017 sebesar 1,09%. Laju pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 

2011, laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,21% jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 dan tahun 2017 turun lagi menjadi 0,94%. Berikut disajikan 

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2011-2017. 

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang 

waktu tahun 2011-2017 masih didominasi oleh kelompok usia 0-4, 5-9, dan 10-

14 tahun. Dari tren yang ada tantangan akan ketersediaan serta pemenuhan 

pelayanan terhadap penduduk pada rentang usia 0-14 tahun perlu menjadi 

perhatian pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Jika 

dilihat dari kelompok usia berdasarkan usia kerja maka Kabupaten Lombok 

Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, kelompok usia kerja 

memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan 

besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun 

sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan 17 tersendiri bagi Kabupaten 

Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup 

sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun di sisi yang lain 

pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan 

kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran. 

Untuk komoditas kopi dalam konteks kabupaten Lombok Tengah, Area 

tanam kopi berada di empat kecamatan dari total dua belas kecamatan yang ada 

di kabupaten Lombok Tengah. Adapun sebaran luas tanam perkebunan kopi dan 

produksi tanaman perkebunan kopi sebagaimana tabel berikut:  
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Tabel 3.3. Sebaran luas tanaman perkebunan kopi dan produktifitas 

hasil perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah.  

Nama Kecamatan Luas Tanaman 
perkebunan Kopi (Ha) 

Produksi Tanaman 
Perkebunan Kopi 

(Ton) 

Kopang 4,20 2,69 

Pringgarata 2,01 10,92 

Batu Kliang 8,50 3,76 

Batu Kliangutara 472 339,84 

Total 486,71 357,21 

Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2018. 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komoditas area tanaman kopi di 

Kabupaten Lombok Tengah berada di Kecamatan Batu Kliang Utara dengan 

produksi tanaman sebesar 339,84 ton per tahun.  

Adapun total luas hutan di Kabupaten Lombok Tengah adalah seluas 

23.726,39 hektar dengan pembagian kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi 

dan kawasan konservasi yang terbagi dalam Taman Wisata Alam dan Taman 

Nasional 

 
Grafik  1.1 Prosentase luas hutan di kabupaten Lombok Tengah menurut 
Kecamatan  
Sumber: Selayang Pandang Potensi SUmber daya alam Kabupaten Lombok 
Tengah tahun 2016 (data diolah) 

 

Kecamatan Batu Keliang Utara memiliki luas wilayah 181,96 (Km2) dan 

menurut data dari sumber daya kabupaten Lombok Tengah hutan lindung di 

kabupaten Lombok Tengah seluas 11.453,10 hektar. Dari data Dinas Kehutanan 

dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB, sampai tahun 2016 yang telah dikeluarkan 

izin kelola Hutan Kemasyarakatan seluas 2.179,50 hektar.  
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Meski begitu, dalam Permenhut Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tanaman 

kopi tidak termasuk dalam jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), akan tetapi 

dijelaskan dalam pasal 3 HHBK yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan 

tersebut sepanjang berasal dari hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan di 

bidang kehutanan.Sehingga komoditas kopi yang sudah ada di dalam hutan 

meski bukan tercantum sebagai  HHBK namun dijelaskan dalam pasal 1 yang 

berbunyi HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta 

produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan, Urusan 

adalah fungsi–fungsi yang menjadi hak dan kewajiban Departemen Kehutanan 

untuk mengatur dan mengurus fungsi–fungsi tersebut dalam rangka melindungi, 

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.   

Sehingga pada prapkteknya masyarakat yang tergabung dalam 

kelompok, gabungan kelompok ataupun koperasi pemegang izin kelola 

perhutanan sosial dapat mengambil manfaat dari komoditas kopi dan sejauh ini 

menurut mereka masih dimanfaatkan baik untuk sumber bibit maupun produk 

turunannya.  

Sebagai komoditas unggulan perkebunan ke tiga di kabupaten Lombok 

Tengah setelah Kelapa dan Mete. Menurut data BPS, lima tahun terakhir luas 

tanam perkebunan kopi meningkat namun hasil produksi tanaman kopi 

mengalami penurunan.  

 
Tabel 3.3. Luas tanam perkebunan kopi dan volume hasil  

Tahun Luas Tanaman 

Perkebunan (Ha) 

Volume (Ton) 

2013 478,72 478,72 

2014 346,54 346,54 

2015 398,9 398,90 

2016 434,10 434,10 

2017 486,71 357,21 

   Sumber: Lombok Tengah dalam Angka tahun 2018 
 

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa jumlah luasan lahan tanam tidak 

selamanya berdampak pada produktifitas hasil. Bahwasannya ada beberapa 

faktor merupakan dinamika sektor komositas kopi khususnya di kabupaten 

Lombok Tengah. Salah satunya adalah sebagaimana penjelasan data BPS yang 

menyebut untuk jenis komoditas kopi  yang belum menghasilkan buah sebanyak 

354, tanaman yang menghasilkan sebanyak 926 sementara untuk tanaman tua 

dan rusak sebanyak 233 dalam perkiraan luasan satu hektar area tanam.  Artinya 

produksi kopi di kabupaten Lombok Tengah berkontribusi sebesar 7,5% dari total 

produksi kopi di Nusa Tenggara Barat.  
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3.2. Dinamika Sektor 

Sebagai satu komoditas tanaman perkebunan Kopi di kabupaten Lombok 

Tengah dihasilkan dari kawasan perkebunan dan hutan di wilayah Utara. Dilihat 

dari dinamika sektor rantai nilai komoditas kopi, dari input  hingga sampai ke 

konsumen akhir.  

 

3.2.1. Pasar 

Pada rantai nilai pasar komoditas kopi di kabupaten Lombok Tengah terdapat 

Kelompok Tani, Pengepul desa, pengepul luar desa (yang berada di pasar 

Teratak Kecamatan Batu Keliang Utara dan pembeli yang datang langsung 

kepada pengepul desa) selain itu pedagang besar dan pedagang pengecer 

menjadi rantai pasar sebelum biji kopi sampai ke konsumen akhir.  

 

 
Gambar 3.1 Perubahan harga dan aktor rantai nilai komoditas kopi di kab. 
Lombok Tengah 

 

Sementara kelompok KWT atau Kube yang mengolah hasil menjadi kopi 

roasting (sangrai) dan bubuk mereka biasanya memasarkan ke toko oleh-oleh, 

atau biasanya ke pameran-pameran yang difasilitasi dinas terkait dan pihak 

swasta, ada juga yang menjadi pelanggan pedagang lapak di sekitar lokasi 

wisata yang ada di desa.  

Beberapa KWT menuturkan sejauh ini mereka masih terkendala dengan 

kemasan produk untuk pemasaran, karena untuk pemasaran kelas menengah 

kebawah sebegaimana yang dituturkan Hakiah pasarnya biasanya seputar desa 

dan memerlukan kemasan saset dan murah meriah. Sementara untuk kemasan 

premium, selama ini pernah difasilitasi untuk stiker dan kemasan dan izin berupa 

PIRT (produk industry rumah tangga) yang dikeluarkan dinas Kesehatan 

kabupaten melalui fasilitasi program WWF begitu juga dengan pengajuan label 
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halal produk MUI “kendala untuk menembus pasar premium khususnya untuk 

kopi yang diracik bubuk adalah pada kemasan label halal, untuk pendaftaran 

label sampai dua juta limaratus melalui jalur mandiri, kami beruntung pernah ada 

program yang mendampingi dan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan 

untuk label Halal” tuturnya.  

Pasar luar desa dan daerah sejauh ini menurut cerita Inaq Hamdaani di Aik 

Berik misalnya, mereka sebatas masih memasarkan melalui media sosial, itupun 

dari beberapa yang mereka kenal “kalau pemasaran online seperti buka lapak 

pernah dilatih kemitraan partnership, namun kendalanya adalah kita kadang tidak 

punya waktu untuk melayani pengemasan dan pengiriman barang ke jasa kirim, 

paling selama ini pemesanan di laur daerah hanya orang yang kita kenal dan 

itupun paketnya masih titip kirim di orang yang bepergian” tuturnya.  

Kendala lain sistem pemasaran hasil dengan menitip di rumah produksi oleh 

rata-rata KWT dan Kube pengolahan hasil panen mengeluhkan sistim “titip 

barang dan bayar belakangan” karena di pusat oleh oleh menurut mereka 

pembayarannya adalah barang yang laku “pernah saya titip barang di toko oleh-

oleh *****, tapi namanya menitip barang, hanya dibayar mana barang yang laku, 

sementara barang kita kan dipajang kalau semakin lama kan kualitasnya 

menurun nah itu dikembalikan, jadi kami banyakan rugi” ungkap Marwita 

pengolah kopi di Kube Stokel desa Aik Berik. Selain menitip barang kopi 

kemasan seharga Rp.35.000/ 125 gr Marwita juga mengaku memanfaatkan 

kunjungan wisatawan turis yang datang ke lokasi wisata air terjun Benang Stokel 

dan Benang kelambu untuk pemasaran. “biasanya yang datang kesana juga ada 

turis dari Timur Tengah, mereka kan rasa kopinya berbeda dengan kita, jadi kami 

biasanya menyiapkan jenis seperti yang mereka pesan yaitu kopi dengan 

campuran rasa rempah kapulaga, per saset untuk ukuran dua gelas kopi kami 

jual seharga Rp.12.000/ 25 gram “tutur Marwita.  

Namun pasca gempa bumi yang terjadi, menurutnya pemesanan kopi 

khususnya di lokasi wisata tersebut menurun. “mungkin turis masih takut 

berkunjung, itu juga kami rasakan saat beberapa barang yang kami titip di toko 

oleh-oleh kebanyakan return dari pada laku terjual” ujarnya.   

 

Menurunnya kunjungan wisatawan ke lokasi wisata Benang Stokel dan 

Benang Kelambu cukup dirasakan oleh pedagang warung lapak yang ada 

diseputaran lokasi tersebut. Infrastruktur di lokasi wisata masih baik, meskipun 

terdapat akses jembatan yang berada di jalan utama desa Aik Berik terputus 

pasca gempa terakhir tanggal 17 Maret. Akan tetapi dampak gempa menurut 

Sahni salah seorang pedagang lapak di area Parkir Benang Setokel menuturkan 

“sebelum gempa, kunjungan wisatawan lokal maupun turis cukup ramai. Kalau di 

area parker sini kan yang banyak belanja kopi sopirnya tamu, termasuk tamu-

tamunya. Saat sebelum gempa biasanya biasanya kopi hitam, per kilogram saya 

bisa jual dengan seduh dua hari habis, itu yang diluar kopi saset yang saya beli 

di pasar. Kalau sekarang sepi, yang sekilo bisa sampai seminggu bahkan lebih” 

tuturnya.  
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Sahni meracik kopi hitam yang disangrainya sendiri, ia mengaku menjadi 

anggota salah satu kube di desa itu meski ia tidak teralu aktif di kelompok. 

“pernah masuk jadi anggota tapi hanya ikut beberapa kali rapat saya lebih sibuk 

jualan di warung kalaupun ada produksi kopi, keripik di kelompok paling saya 

hanya bantu pemasaran di sini” tuturnya.  

 

3.2.2. Rantai Nilai Utama  

Adapun skema pemetaan rantai nilai inti komoditas kopi adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3.2.  Pemetaan Rantai Nilai Inti 

 

A. Input  
Sektor perkebunan kopi di kabupaten Lombok Tengah mayoritas merupakan 

hasil dari perkebunan dan hasil hutan. Petani mengaku, bibit kopi mayoritas 
diperoleh bibit dari kopi yang tumbuh di dalam kawasan hutan atau yang petani 
sebut dengan pembibitan secara alami. Namun proses ini menurut petani 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil dari sejak 
penanaman sampai panen memakan waktu kurang lebih lima sampai sepuluh 
tahun itupun tergantung pada pohon yang menaunginya.  

Menurut catatan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, jumlah 
tanaman kopi yang masih produktif di area perkebunan sekitar 926 batang. 
Sementara untuk kopi di kawasan hutan, dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sejauh ini belum memiliki data potensi untuk tanaman kopi, 
mengingat kopi bukan termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) akan tetapi 
karena tamanan kopi selama ini sudah dijumpai di dalam hutan, petani kawasan 
khususnya di Batu Kliang Utara masih memanfaatkannya sebagai tanaman hasil 
hutan yang dipanen.  

Pada tahun 2017 melalui program pendampingan Yayasan Samanta dan 
Kemitraan Partnership melalui proyek Millenium Cahallenge Account-Indonesia 
(MCA-I) melalui proyek kemakmuran hijau  berupaya mengatasi tantangan 
penting bagi pertumbuhan ekonomi khususnya untuk kelestarian. Salah satu 
bentuk proyek ini ialah melakukan pendampingan untuk kelompok tani di sekitar 
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kawasan hutan yang bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat  sekitar 
kawasan dan menjaga hutan tetap lestari. Salah satunya adalah pendampingan 
petani untuk budidaya dan pengadaan bibit tanaman kopi dengan cara sambung.  

Dua lokasi desa yang disasar program  adalah Desa Lantan dan Aik 
Berik. Pada saat itu diperkenalkan model peremajaan tanaman kopi dengan 
sistem sambung batang. Program yang menyasar kelompok tani kawasan HKM 
juga diberikan pelatihan penyambungan . Kurang lebih sebanyak 35 orang 
perwakilan dari kelompok tani yang ikut serta dalam pelatihan di masing-masing 
desa. Selain pelatihan Yayasan Samanta saat itu juga mendistribusi bibit kopi 
sambung dengan Masing-masing didistribusi sebanyak 25.000 untuk tiap 
kelompok di 4 blok kawasan hutan. Herman dari yayasan Samanta menyebut, 
bibit kopi sambung didatangkan dari wilayah desa Rempek Kabupaten Lombok 
Utara dan sebagian di suplai dari luar daerah daerah yaitu Jember Jawa Timur. 
Bibit kopi sambung dibeli dengan harga Rp.5000-10.000/ stek tergantung 
varietas seperti mayang sari, B2 dan Gajah unggul. Harga tersebut belum 
termasuk harga ongkos jasa penyambungan.  

Yayasan Samanta dalam pelatihan wanatani juga memberikan pelatihan 
bagaimana melakukan perawatan tanaman mulai dari penggemburan tanah, 
pembersihan lahan, pemangkasan batang, pemetikan pucuk serta pelatihan 
meracik pupuk cair dan pupuk organik dari bahan baku yang sudah tersedia di 
kawasan.  

Haji Hamdani anggota Gapoktan Rimba Lestari desa Aik Berik dan Amak 
Seri anggota KSU Mele Maju dari desa Lantan adalah dua orang alumni 
pelatihan yang pernah diadakan Yayasan Samanta. Keduanya cukup berhasil 
mengembangkan bibit kopi sambung. Meski demikian keduanya mengaku tidak 
seluruhnya bibit bantuan kopi sambung sukses di budidaya. Kendala-kendala 
yang dihadapi selama proses tersebut menurut Amak Seri, bibit banyak yang 
tidak tumbuh dikarenakan jumlah bibit yang terdistribusi banyak akan tetapi 
tenaga untuk penyambungan yang kurang serta kapasitas petati yang sudah 
dilatih belum mumpuni sehingga proses penyambungan banyak yang gagal. 
Sementara H. Hamdani menuturkan dari 2500 bibit yang terdistribusi kepada 
kelompoknya sekitar 55 persen berhasil disambung namun kendala lainnya 
adalah datang dari hama monyet yang merusak batang sambungan. 
Penyebabnya menurut H. Hamdani dikarenakan Petani kawasan hutan tidak 
selalu setiap hari datang ke lokasi tanam yang cukup jauh dari tempat tinggal 
mereka. Dan dari total yang tersisa sampai saat ini terdapat sekitar 35 persen 
yang masih bertahan dan dinyatakan berhasil. Kopi sambung tersebut yang akan 
siap panen pada bulan Mei ini, atau sekitar satu tahun setengah pasca 
penyambungan.  

Tidak hanya kegagalan dari mengaplikasi proses budidaya pembibitan 
kopi sambung, pada proses penerapan  untuk penggunaan pupuk cair organik 
hasil dari pelatihan, petani di dua desa tersebut masih belum mengaplikasikan 
secara berkesinambungan. Menurut mereka sejauh ini proses pemupukan 
tanaman kopi di lahan HKM hanya mengandalkan humus baik dari bekas 
dedaunan yang ada.  

Sementara pembersihan lahan hutan dan perkebunan, rata-rata petani di 
desa Aik Berik mengaku lebih banyak menggunakan rondap atau racun untuk 
mematikan rumput dan belukar yang menghalangi tumbuh tanaman mereka.  
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B. Produksi 
Data perkebunan Kopi di kabupaten Lombok Tengah  seluas 486,71 hektar 

dengan jumlah petani kopi tercatat sebanyak 1013 kepala keluarga, data 

tersebut belum termasuk jumlah data petani yang mendapat izin kelola lahan 

perhutanan dengan sekema hutan kemasyarakatan (HKm).  

Adapun jumah kelompok tani yang mengantongi izin kelola lahan perhutanan 

sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 di kecamatan Batu Keliang Utara adalah 

sebagai berikut  

Tabel 3.4 Nama kelompok pemegang izin HKm di Kecamatan Batu Kliang 

Utara 

Nama 
Kelompok 

Alamat/ Desa Nomor Izin/ 
tahun Kelola 

Luas Lahan 
kelola 

(Hektar) 

Jumlah 
Anggota 

(KK) 

KSU Mele Maju  Lantan 38/ 10 Feb 
2010 

349 599 

Gapoktan 
Rimba Lestari  

Aik Berik 155/16 Feb 
2010 

840 1042 

Gapoktan 
Wana Lestari 

Karang 
Sidemen 

39/ 11 Des 
2007 

403 741 

Gapoktan 
Majlis Ta’lim 
Darussadikin 

Setiling  355 908 

KTH Eyat 
Cempaka 

Lantan 503/ 30 Mei 
2014 

87,67 99 

Total  2.034,67 
Hektar 

3.389 KK 

Sumber:  KPH Rinjani Barat (2016) 
 

Sementara untuk luasan area perkebunan kopi menurut data tabel lahan 

tanam kopi seluas 486,71 hektar dengan produktifitas hasil 357,21 ton dengan 

hasil rata-rata 620 kilogram per hektar yang dikelola oleh petani sejumlah 1013 

kepala keluarga sejauh ini kopi masih dianggap komoditas tambahan berupa 

penghasilan yang sifatnya musiman.  

Sebagaimana gambaran profile komoditas kopi di atas, sektor 

perkebunan dan hutan merupakan dua hal yang tidak lepas dari wilayah 

penghasil kopi. Data  komoditas Kopi di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 

2017  menunjukkan jumlah produksi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Data jumlah produksi kopi (biji) dan jumlah petani di Lombork 

Tengah 

Luas Tanaman 
Menghasilkan (Ha) 

Jumlah Produksi 
(Ton) 

Rata-Rata 
Produksi (Kg) 

Jumlah Petani 
(KK) 

486,71 357,21 620,00 1013 

 sumber data BPS dari Dinas Pertanian kabupaten tahun 2017 
 

Komoditas utama adalah sektor pertanian padi dan tanaman hortikultura, 

sementara untuk perkebunan yang masih menjadi promadona adalah komoditas 
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durian yang dinyatakan meskipun sifatnya musiman, tetapi hasil berupa konversi 

keuangan untuk penopang ekonomi rumah tangga dirasakan sangat 

berpengaruh 

 Aktifitas produksi sektor pertanian dan perkebunan dan pola kerja 

produktif petani dapat dilihat sebagaimana kalender  kalender musim tanam 

sebagai berikut:  

 
Gambar 3.3 kalender Musim  
 
Sumber: hasil FGD Kelompok Tani Desa Aik Berik (14/03/2019) 

 

Dari kalender musim tanam petani di desa Aik Berik disimpulkan bahwa 

hampir sepanjang tahun aktifitas bertani, berkebun menjadi rutinitas dan sumber 

mata pencaharian dari sektor pertanian, perkebunan dan pengelolaan hasil hutan 

merupakan sember utama masyarakat di kawasan tersebut. 

Di wilayah Utara khususnya kecamatan Batu Keliangutara hampir 

dikatakan tidak pernah mengalami kelangkaan air untuk pertanian. Karena 

kawasan hutan lindung yang berada disana menjadi sumber mata air bersih di 

Kabupaten Lombok Tengah. Petani menggarap sawah mereka hampir 

sepanjang tahun dengan pola tanam padi tiga kali dalam satu tahun dan masa 

panen berkisar pada bulan April, Agustus dan Desember.  

Sementara untuk komoditas hasil kebun dan hutan yang utama dari 

komoditas durian dan kopi. Untuk tanaman durian, masa perawatan lahan seperti 

penggemburan tanah, pembersihan rumput dan hama efektif dilakukan pada 

bulan Mei sampai Oktober. Dan masa berbunga dan berbuah pada November 

sampai Desember, panen puncak terjadi pada bulan Januari- Februari dan 

Maret-April dikatakan sebagai panen akhir.  

Bahkan menurut narasumber terjadi perubahan pola musim berbuah 

khususnya untuk komoditas durian pasca gempa Lombok yang terjadi, informasi 

dari peserta menyebutkan bahwa durian berbunga dan berbuah lebih awal dari 

tahun biasanya yaitu pada bulan agustus sehinga panen tahun ini mulai 

dilakukan pada bulan Desember dengan hasil panen yang cukup bagus.  
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 Pasca panen Durian, dilanjutkan dengan musim panen Kopi yang 

dilakukan berkisar mulai pada akhir April sampai bulan Juli dan panen akhir 

komoditas kopi pada bulan Agustus sampai pertengahan bulan September. 

Panen awal kopi menurut petani rata-rata memperoleh hasil panen awal 2 kilo 

sampai 5 kilogram kopi basah per pohon tergantung cara pemetikan. Dan pada 

panen puncak hasil panen rata-rata berkisar 10-15 kilogram perpohon dan jika 

dianggap panen cukup berhasil dan buah banyak hasil panen kopi basah 

mencapai berat 20-35 kilogram per pohon.   

Pasca panen sekitar bulan pertengahan September di sebut dengan 

masa perawatan lokasi tanam, biasanya kondisi ini sekaligus untuk persiapan 

memasuki musim hujan sehingga pembersihan lahan kebun dan lokasi tanam 

hutan juga dilakukan, memasuki masa penghujan petani menyatakan musim 

besuli atau keluarnya pucuk baru dari batang kopi, pada masa ini perawatan 

tanaman kopi dilakukan yaitu dengan memilih pucuk/ tunas utama dan 

membuang tunas yang dianggap tidak produktif dan tidak menghasilkan buah.    

Sebagaimana yang diceritakan oleh narasumber pak Muhammadun dari 

desa Lantan menyatakan biasanya dalam proses pengelolaan kebun, lahan 

tanam dan sawah petani mengerjakan bersama anggota keluarga. Jika lahannya 

luas biasanya dengan mengupah buruh yang berasal dari desa setempat dan 

bahkan dari anggota kelompok tani mereka sendiri. Sistim saling bantu antar 

buruh ini disebut dengan sistem “besiru”. 

Standar upah buruh pertanian dan perkebunan di tiap desa sampel 

berbeda. Di Desa Aik Berik, Karang Sidemen dan Setiling misalnya, upah buruh 

rata-rata berkisar Rp.50.000 sampai dengan Rp.60.000 untuk hitungan satu hari 

kerja. Sementara upah buruh di desa Lantan elatif lebih tinggi yaitu berkisar 

Rp.60.000-Rp 70.000 per hari. Waktu jam kerja harian dihitung sekitar delapan 

jam kerja yaitu dengan waktu kerja mulai pada jam tujuh atau jam delapan  pagi 

dan istirahat saat memasuki waktu zuhur (sekitar jam sebelas atau dua belas) 

mulai bekerja lagi pada jam satu atau dua dan selesai pada pukul lima sore 

harinya. Sementara untuk hasil panen kopi biasanya menggunakan standard 

hasil panen yaitu sepuluh persen dari total hasil panen.  

Tidak ada perbedaan standar upah buruh tani laki-laki dan perempuan, 

namun dari hasil FGD kelompok tani menatakan standar kisaran upah harian 

dilihat dari tingkat kerumitan pekerjaan. Jika pekerjaan yang memerlukan tenaga 

cukup banyak seperti pemangkasan dahan yang tinggi, pemangkasan belukar, 

mencangkul penggemburan lahan dan pengangkutan hasil panen dari lahan ke 

lokasi angkut, memerlukan tenaga yang cukup banyak maka yang dominan 

melakukan kerja itu adalah laki-laki. sementara untuk pekerjaan yang dianggap 

lebih ringan seperti pemerikan buah, pemetikan pucuk, ataupun dalam peranian 

seperti penanaman bibit, pemupukan dan pembersihan gulma dianggap sebagai 

pekerjaan yang cukup ringan sehingga kisaran upah lebih murah, dan biasanya 

pekerjaan itu dominan dilakukan perempuan.  

Kondisi pasca gempa untuk komoditas kopi dirasakan petani masih sama 

seperti tahun sebelumnya. Tidak terjadi peningkatan yang signifikan 
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dibandingkan dengan komoditas durian. Hanya yang berpengaruh pada kopi 

adalah cuaca jika sepanjang tahun curah hujan sedikit maka panen kopi 

cendrung menurun. Sementara faktor lainnya adalah terkait dengan hama dan 

penyakit serta kondisi tanaman kopi.  

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi seringkali masih 

menjadi kendala utama selain jika terjadinya musim panas yang berkepanjangan, 

petani mengatakan buah kopi cendrung berukuran  kecil bahkan kosong tanpa isi 

(rusak), kondisi musim panas dan menyebabkan kerusakan pada buah kopi 

pernah terjadi sekitar sepuluh tahun lalu dimana hampir dikatakan panen kopi 

banyak yang gagal. Selain itu, petani menyatakan  bahwa kondisi pohon kopi di 

lahan tanam juga sudah banyak yang tua sehingga dianggap kurang produktif.  

Mengenai hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman kopi, 

peserta menyatakan jenis hama pengerat batang kopi, jamur batang, semut yang 

menyerang bunga kopi dan semut hitam yang menyebabkan daun kopi 

bergumpal. Selain itu daun kopi diserang hama yang menyebabkan daun 

memutih hal tersebut terjadi pada tanaman kopi yang tua.  

Permasalahan yang berkaitan dengan penyakit dan hama yang 

menyerang tanaman  kopi sejauh ini menurut petani belum pernah dikeluhkan 

kepada penyuluh pertanian atau perkebunan selain karena penyuluh yang jarang 

mereka temui di lapangan untuk berkonsultasi. Pencegahan hama dan penyakit 

khususnya untuk tanaman kopi sejauh ini tidak terlalu diantisipasi dan ditangani. 

Khususnya untuk pemupukan tanaman. Petani menyebutkan bahwa pemupukan 

dikatakan sudah sangat cukup dengan organik. Akan tetapi untuk pengendalian 

rumput (gulma) dan tanaman parasit yang tumbuh disekitar tanaman inti seperti 

kopi, durian dan lainnya, petani kadang menggunakan pestisida seperti rundup 

merek matador dan lainnya untuk membasmi dan membersihkan lahan. 

Pestisida kimia diperoleh dengan membeli dari kios-kios terdekat yang menjual 

alat produksi pertanian.  

Dalam proses produksi di sektor pertanian dan perkebunan, terdapat pola 

relasi yang berbeda dalam hal  penentuan komoditas yang akan ditanam, jenis 

bibit dan dari mana sumber bibit untuk komoditas pertanian seperti padi dan 

tanaman hortikultura diputuskan secara bersama-sama antara suami dan istri. 

Sementara untuk tanaman perkebunan mulai dari jenis tanaman dan sumber 

bibit yang akan ditanam keputusan pemilihan ini lebih banyak diputuskan oleh 

kepala rumah tangga dalam hal ini mayoritas petani laki-laki. “Hal tersebut dapat 

dilihat dari siapa yang terlibat dalam pembahasan rencana kerja kelompok 

perhutanan, misalnya. Kebanyakan usulan untuk jenis tanaman yang 

direncanakan di area tanam itu diusulkan oleh laki-laki, sementara dalam proses 

kerja pengambilan bibit, penyiapan lahan, penanaman dan perawatan dilakukan 

bersama-sama” kata Marwi.  

Berbeda halnya dengan pengalaman petani di desa Setiling, kondisi 
perkebunan kopi di desa Setiling sudah semakin berkurang, dari hasil pertemuan 
diskusi kelompok tani dengan Dinas Pertanian yang dilakukan pada tanggal  12 
Maret, menyatakan bahwa perkebunan kopi di Setiling sudah berganti dengan 
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komoditas lain seperti pepaya dan jeruk. Hanya beberapa saja tanaman kopi di 
lahan perkebunan mereka yang masih bertahan. Fakta ini menurut petani 
dikarenakan tanaman kopi sudah berkurang produktifitasnya karena pohon yang 
sudah tua dan belum pernah ada peremajaan.  

Sistem peremajaan tanaman kopi yang dilakukan petani menurut Pak 
Khaerudin selaku ketua Gapotan Perkebunan yang selama ini fokus pada 
komoditas kopi dilakukan dengan cara yang keliru yaitu dengan menebang 
batang kopi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu 
tunas baru dari batang yang sudah di tebang. 

Banyaknya pergantian tanaman kopi dengan tanaman lain seperti pepaya 
dan jeruk, menurut Lalu Masri dari Gapoktan Perkebunan Beriuk Demen sebagai 
fenomena hadirnya pasar yang lebih menjanjikan untuk komoditas buah-buahan 
yang dapat dipanen secara musiman atau bahkan dalam waktu yang tidak terlalu 
lama. Tidak halnya seperti kopi yang hanya dipanen sekali dalam setahun 
selama tiga bulan dan bertahap. Perawatatan perkebunan kopi selama ini juga 
dikatakan tidak terlalu intens dilakukan, pemangkasan dahan dan pucuk baru 
menjadikan tanaman kopi di beberapa perkebunan milik anggota kelompoknya 
dikatakan kurang produktif bahkan lebih terlihat rimbun daun namun sedikit 
berbuah.  

Dinas Pertanian melalui bidang Perkebunan menurut pak Lalu Iskandar 
selaku kepala Dinas, pada tahun 2018 memberi bantuan benih kopi varietas E2. 
Pendampingan untuk budidaya kopi dilakukan melalui pendamping lapangan 
yang ditugaskan untuk kawasan Batu Kliang Utara. Sementara untuk kopi 
sambung, sejauh ini menurut Pak Haerudin belum begitu diminati petani 
khususnya yang ada di desa Setiling hal itu terkait selera konsumen, meski 
sejauh ini kelompok tani belum melakukan survey pasar terhadap komoditas kopi 
sambung.  

Selain itu, menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 
upaya untuk melakukan inovasi disektor pertanian dan perkebunan kopi 
khususnya masih sangat kurang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Lalu Masri 
selaku ketua Gapoktan perkebunan Beriuk Demen, penyebab utama kurangnya 
inovasi dibidang budidaya pertanian menurutnya karena adanya faktor tradisi 
petani yang masih berpatokan pada istilah “Pelisak bawon batu, mun ndek gitak 
ndekn sadu” Jika belum melihat atau terbukti mereka belum percaya. Ungkapan 
ini seolah menjadi tantangan dari generasi ke generasi petani.  

 
C. Processing 
 Komoditas kopi dari petani kopi dalam proses panen sampai pasca panen 

dibagi menjadi tiga aktifitas utama yang dilakukan  antara lain: 

- Proses Pemanenan. Pada proses ini petani kopi mengumpulkan hasil panen 
menggunakan cara pemungutan dan pemetikan. Pemungutan biasanya 
dikarenakan adanya buah yang terjatuh dari tangkai disebabkan oleh binatang 
atau buah yang sudah masak. Sementara untuk proses pemetikan ada yang 
melakukan pemetikan dengan dipilih buah yang sudah berwarna merah dan 
kebanyakan menyatakan pemetikan dengan serampangan atau tidak dipilih 
antara buah matang berwarna merah dan yang masih berwarna hijau bahkan 
muda atau yang mereka sebut dengan istilah “pemetoq maling” atau cara 
pemetikan maling. Dinanamakan demikian, menurut petani karena pemerikan 
yang terburu-buru dan tanpa memilih buah seluruhnya dipetik bahkan dengan 
tangkainya. Pemetikan dengan cara demikian banyak diutarakan petani dari 
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desa Karang Sidemen, dan Lantan alasan mereka karena takut panen di dahului 
maling karena pada masa panen, jika terlambat dipanen dikhawatirkan maling 
yang memanen kopi mereka, hal ini juga berkaitan dengan lahan tanam di 
kawasan hutan yang kurang aman dan tanpa batas area antara pemilik lahan 
kelola yang satu dengan yang lain. Sementara petani di desa Aik Berik 
mengutarakan lahan mereka relative lebih aman sehingga panen kopi menjadi 
lebih terukur dan dipilih. Dampak dari cara pemetikan ini mempengaruhi harga 
jual kopi dan sasaran pemasarannya.   
- Hasil pemetikan buah kopi yang masih basah pada panen puncak biasanya 
dijual langsung kepada pengepul di desa. Hal ini khususnya untuk tanaman kopi 
yang dipetik serampangan dan bercampur harga jual kopi basah yang bercampur 
dijual dengan kisaran harga Rp.2.400 sampai 2.500 per kilogram. Sementara 
untuk pemetikan yang dipilih (sortir buah) harga kisaran Rp.8.000 sampai 8.500 
per kilogram. Alasan petani menjual kopi basah sebagaimana diungkapkan 
narasumber Pak Muhammadun karena kadang petani tidak punya cukup waktu 
untuk melakukan pemprosesan terkendala pekerjaan lain seperti mengerjakan 
sawah dan lainnya.  
Selain itu, ada juga petani yang merupakan anggota kelompok tani dan menjadi 
langganan atau menjadi bagian dari kelompok pengolahan hasil biasanya 
mereka melakukan proses penjemuran sebelum dijual. proses penjemuran kopi 
hingga mencapai kekeringan 80% penyusutan biasanya prose situ memakan 
waktu  satu sampai tiga hari jika cuaca benar-benar panas.  
- Pasca penjemuran petani menggiling kopi yang sudah kering ke huller terdekat. 
Untuk petani di desa Lantan terdapat satu huller pemecah kulit kopi yang ada di 
Lantan Duren. Sementara Petani kopi di AIk Berik memecah kulit kopi (huller) ke 
desa Teratak. Ongkos huller (pemecahan kulit kopi kering seharga 4000/ 
kilogram. Dan harga kopi biji yang telah dikupas diijual dengan harga kisaran 
Rp.25.000 sampai 30.000 tanpa disortir petani. Sementara untuk harga kopi 
yang sudah disortir harga jual mencapai Rp.31.000 sampai 35.000 per kilogram.  
Proses pengangkutan, penjemuran yang memakan waktu hampir 1-3  hari 
(maksimal jika cuaca benar- benar panas) aktifiass ini berlangsung di rantai 
petani, kelompok tani dan pengepul. Di rantai petani biasanya aktifitas 
penjemuran dilakukan oleh suami dan istri dan dibantu anak dengan peralatan 
jemur seadanya menggunakan terpal atau karung bekas. Sementara di 
kelompok tani, sebagaimana yang dijumpai di Gapoktan Mekar Bersatu desa 
Setiling, peroses penjemuran kopi basah menggunakan peralatan  jemur yang 
disebut Para-para yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian tahun 2017, 
aktifitas ini dilakukan oleh pengurus dan sebagian petani kopi yang menjadi 
anggota kelompok.  Sementara di tingkat pengepul aktifitass penjemuran buah 
kopi basah dilakukan di lantai jemur yang dibuat sendiri, sebagaimana yang 
dijumpai di kediaman Amaq Meriam pengepul kopi yang berada di  desa 
Wajageseng kecamatan kopang. Amaq Meriam biasanya membeli buah kopi 
jenis robusta dari petani di desa Aik Berik, Setiling, Aik Bual dan lainnya. Tenaga 
kerja untuk proses penjemuran ini biasanya jika terjadi panen puncak menyerap 
tenaga kerja untuk penjemuran sekitar empat sampai lima orang belum termasuk 
anggota keluarga. Upah penjemuran kopi Rp. 7500/kwintal/ hari. Dalam sehari, 
Amaq Meriam di desa Wajageseng menuturkan, mampu menjemur kopi 
setengah sampai satu ton per hari. Rata-rata penyusutan buah kopi basah 
menjadi kopi kering yang dijemur maksimal selama tiga sampai empat hari 
penyusutan konsentrasinya mencapai delapan puluh persen “dalam satu ton 
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buah kopi basah kita bisa peroleh duaratus kilogram kopi kering dan saat dihuller 
hasilnya mencapai sekitar satu kwintal wnam puluh kilogram kopi kering” tutur 
Amak Mariam.  
- Proses selanjutnya adalah pemilahan biji dengan kulit kopi. Proses ini dilakukan 
di huller kopi. Pengepul desa wajageseng memiliki mesin pengupas kulit kopi 
sendiri. Sementara di tingkatan petani, mesin pengupas kulit kopi berada di 
rumah produksi gapoktan yang berada dekat dengan rumah ketua kelompok. Di 
desa Setiling misalnya, mesin pengupas kulit kopi ada di gudang Gapoktan 
kelompok Mekar bersatu yang dikelola oleh pak Zakaria. Dilanjutkan dengan 
aktifitas pemecahan kopi dan pensortiran di rantai nilai pengepul.  

Biji kopi yang sudah disortir antara kulit dan biji melalui proses yang cukup 

beragam. Di tingkatan petani, kadang mereka menjual biji kopi langsung kepada 

kelompok pengolahan hasil panen seperti Kelompok Wanita Tani yang menjadi 

bagian dari kelompok usaha Gapoktan, perkilogram biji kopi yang telah disortir 

antara biji yang hitam, rusak dengan biji yang bagus dihargakan dengan harga 

32.000 sampai 35.000 tergantung kualitas dan kesepakatan harga oleh pembeli.  

Namun, ada juga biji kopi yang disimpan sebagai “tabungan” dan dijual ketika 

harga bagus harga bagus yang diaksud petani berkisar sekitar Rp. 35.000 

sampai 38.000 per kilogram, dan biasanya dijual ketika mereka terdesak oleh 

kebutuhan uang untuk mensiasati kebutuhan lain seperti membeli pupuk untuk 

pertanian padi. Petani juga mengaku, biji kopi yang sudah dibersihkan dan 

disimpan akan terasa lebih enak dan nilai berat juga ada penambahan. 

“Biasanya kalau langsung diproses yaitu pemetikan, jemur, huller lalu diproses 

sangria menjadi bubuk kopi, rasanya kurang lebih agak sama dengan rasa daun 

kopi” tutur Inaq Hamdani Ketua KWT Suli Asli desa Aik Berik yang mengku mulai 

mengolah bubuk kopi satu tahun terakhir ini.  

“Ketika bencana gempa kemarin, total biji kopi yang kami panen sekitar lima 

kilogram tidak kami jual. Kami sangrai untuk konsumsi karena di tempat kami 

saat itu menjadi lokasi pengungsian, kopi kan kebutuhan utama setelah makan, 

dan hanya itu yang bisa kami sajikan untuk tamu dan keluarga yang dating 

berkunjung. Tapi kelebihannya ibu-ibu yang mengungsi sekitar 20 kepala 

Keluarga di sini, ikut bekerja membantu memproduksi keripik pisang, talas dan 

sukun, dari keuntungan itu kami menutupi untuk pembelian lauk pauk dapur 

umum” tutur inaq  Hamdani.  

Sementara untuk tingkatan pengepul biji kopi dijual kepada pedagang besar 

yang dating sendiri langsung untuk mengambil kopi. “Pembelinya biasanya 

dating dari berbagai tempat, tapi kami disini berlangganan dengan pedagang dari 

desa Sengkol di kecamatan Pujut, enaknya berurusan dengan pedagang besar 

untuk kopi mereka tidak pilih-pilih kualitas, tetap mereka terima biji selama masih 

ada” tutur Amaq Meriam.  

Menurut Amaq Mariam, pembeli pelanggan biasanya tidak cerewet 

memeriksa kualitas kopi, hanya saja jika mereka lihat rata-rata bagus mereka 

tidak menawar, tapi kalau dilihat agak kurang kualitasnya mereka menawar. 

Selain itu, pedagang besar yang dimaksud tidak hanya membeli kopi, tapi 
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membeli gabah padi, ketan di sekitar lokasinya “kalau untuk kualitas padi yang 

bisanya pedagang pilih-pilih dan sering menawar harga” tuturnya. 

 

Proses pada Kelompok Pengolahan Hasil Pasca Panen 

Di tiap Kelompok Tani dan Gapotan atau Koperasi perkebunan maupun 

kehutanan, rata-rata memiliki struktur unit usaha pengolahan hasil pasca panen. 

Yang teridentifikasi sejauh ini di lokasi penelitian terdapat masing-masing 

kelompok usaha pengolahan kopi pasca panen antara lain: 

Desa Lantan sebanyak empat kelompok yaitu di dusun Pondok Komak, Reratek 

dan Lantan Duren di bawah unit usaha KSU Mele Maju. Sementara di desa Aik 

Berik KWT yang bergerak di pengolahan kopi terdapat di 4 kelompok anggota 

Blok Gapoktan Rimba Lestari, belum termasuk pengolah kopi untuk diparasarkan 

di lapak seputar kawasan wisata Air Terjun Benang Setokel dan Benang 

Kelambu yang memproduksi kopi bubuk mereka. Di Desa Karang Sidemen yang 

terkenal adalah Kopi Telapen (Telangan Peneng/ menghilangkan pusing)yang 

diproduksi oleh KWT Kaki Rinjani dibawah unit Gapoktan Wana Lestari yang 

berada di dusun Persil. Dan satu kelompok produksi olahan kopi Lebe dari 

Gapoktan perkebunan yang berada di dusun Sintung Timur. Rata-rata anggota 

ditiap kelompok tersebut berjumlah 15 sampai 25 orang per kelompok.  

 
Gambar 3.5.. skema perlakuan pasca panen dan perubahan harga 

 

Ibu Hakiah ketua KWT Kaki Rinjani di dusun Pesil Karang Sidemen misalnya, 

ia memproduksi kopi bubuk dengan dua kualitas “Kopi yang dibeli dari petani 

atau kelompok kami sortir dulu, biasanya kopi juga kami periksa kualitasnya, 

kalau kualitasnya kurang bagus biasanya kami beli dua puluh lima ribu atau 

paling mahal tigauluh ribu, itupun kami sortir lagi bahkan berkurang 

seperempatnya dari yang kami olah, makanya lebih baik beli kopi bagus meski 

agak mahal tapi  tidak perlu disortir banyak” kata Hakiah.  
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Kelompok pengolahan hasil panen Kopi rata-rata memproduksi kopi satu sampai 

dua kilogram per hari tergantung dari permintaan pasar. Sebelum gempa 

pemesanan kopi khususnya untuk kopi bubuk yang dipasarkan di lokasi wisata 

cukup lancar, akan tetapi pasca gempa kondisi pemesanan menurun dan bahkan 

satu kelompok Pengolahan hasil pasca panen yang ada di desa Setiling 

sementara waktu menghentikan aktifitas produksi mereka karena rumah unit 

produksi yang roboh pasca gempa. 

Selanjutnya pasar dalam rantai olahan hasil panen kopi menjadi kopi roasting 

dan bubuk. Pasar yang mereka tuju kebanyakan adalah sektor pariwisata yaitu 

memasarkan hasil olahan di toko pusat oleh-oleh atau wisatawan yang datang 

berkunjung ke lokasi wisata yang berada di wilayah Utara seperti Benang 

Kelambu dan Benang Stokel di desa Aik Berik, Danau Biru dan Air Terjun Sabuk 

Rinjani di Desa Karang Sidemen.  

Kopi basah biasanya dijual kepada pengepul ditingkat desa harga jual kopi 

menurut petani selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh penawaran dari pembeli 

kopi. Pasar kopi terdekat untuk kopi basah di desa Setiling misalnya dijual 

langsung kepada pembeli di dalam desa dan dari pengepul dijual kepada 

pengepul ditingkat kecamatan yang ada di desa Wajageseng kecamatan 

Kopang. Di desa Wajageseng Amaq Mariam yang dikenal sebagai pengepul biji 

kopi. Amak meriam mempekerjakan sekitar 4-5 buruh jemur dan 2 orang buruh 

angkut dan sisanya termasuk buruh sortir.yang mempekerjakan buruh angkut 

dan buruh jemur dan sortir biji kopi setelah di huller.  

 

3.2.3. Peta Sektor 

  Batu Kliang Utara sebagai lokasi kawasan hutan dan termasuk kawasan 

utama Geopark Rinjani di kabupaten Lombok Tengah yang mulai diresmikan 

sejak 2017 lalu menjadi kawasan destinasi wisata utama khususnya untuk 

potensi wisata Air Terjun dan jalur tracking pendakian rinjani.  

Hal ini juga menurut Muslehuddin SPd, Msi selaku kades Aik Berik 

menjadi sumber matapencaharian utama masyarakat sekitar kawasan yaitu dari 

guide air terjun dan pendakian, jasa transportasi dari Benang Stokel ke Benang 

Kelambu juga kios dan warung serta lapak-lapak disekitar kawasan. Meski belum 

terdata resmi, terdapat sekitar hampir limaratusan toko dan warung yang ada di 

desa Aik Berik menuju jalur wisata utama tersebut. Pedagang lapak warung, nasi 

dan panganan adalah yang menggantungkan hidup dari potensi wisata alam 

tersebut. Menurutnya pedagang lapak tidak hanya berasal dari desa Aik Berik, 

tapi juga berasal dari desa sekitarnya.  

Kopi adalah salah satu komoditas yang ditawarkan di warung atau 

lapak-lapak tersebut. Meskipun belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang 

mengatur kewajiban untuk memprioritaskan produk kopi lokal untuk dijual 

sebagai konsumsi tamu atau wisatawan yang berkunjung, akan tetapi hampir 

seluruh kopi hitam yang diseduh dan dijual dengan harga Rp.3000/ gelas di area 

tersebut merupakan hasil olahan yang ia yakini bersumber dari kawasan 

perkebunan dan hutan di sana.  
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Hal yang sama juga dirasakan oleh KWT Kaki Rinjani yang berada di 

desa Karang Sidemen. Lapak warung sekaligus merangkap rumah produksinya 

yang berada di dusun Persil tidak jauh dari lokasi wisata Hortipark, Danau Biru 

dan Air Terjun Sabuk Pelangi, biasanya pada hari libur kunjungan wisatawan 

cukup ramai, pun yang datang menikmati sajian kopi di lapak Kaki Rinjani dan 

membeli oleh-oleh bubuk kopi. Hakiah menuturkan pasca gempa kunjungan 

terasa sangat menurun. Pembeli kopi dan tamu yang berkunjung ke warungnya 

berkurang. “dulu sebelum gempa produksi kopi di kaki rinjani hampir tiap hari 

berproduksi paling sedikit dua kilo, ada saja pesanan dan tamu yang datang 

menikmati kopi disini” tuturnya. Namun pasca gempa hak itu berkurang derastis, 

bahkan kini kopi yang disangrai tidak sampai satu kilo perhari itupun kadang 

dikemas dan dijual keliling dari mengandalkan pameran-pameran dan 

pemesanan langganan tetap dari luar daerah yang bisanya sebulan sekali.  

 
3.2.4. Fungsi Jasa Pendukung 

 Adapun fungsi jasa pendukung untuk rantai nilai komoditas kopi di 

kabupaten Lombok Tengah terbagi dalam dua tahapan produksi rantai nilai yaitu 

tahapan budi daya dan pasca panen, sementara untuk aktor yang terlibat dalam 

tahapan ini terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Desa dan NGO serta pihak Swasta.   

A. Tahapan Budi Daya 

A.1. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian.  

Di Kabupaten Lombok Tengah komoditas kopi masuk dalam komoditas 

hasil perkebunan yang berada satu sektor di Dinas Pertanian yang membawahi 

lima bidang antara lain: 1). Bidang Pertanian yang berfokus pada komoditas 

tanaman pangan di kabupaten Lombok Tengah komoditas unggulannya adalah 

Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) 2) Bidang Peternakan, 3) Bidang Penyuluhan 

yang spesifik layanan jasa penyuluh dan pendampingandi kabupaten Lombok 

Tengah terdapat 165 orang penyuluh pertanian yang tersebar di 136 desa dan 

kelurahan, 113 orang penyuluh sudah berstattus PNS dan 52 orang tenaga 

penyuluh honor lepas.  4) Bidang Hortikultura meliputi tanaman cabai, tomat dan 

lainnya, 5). Bidang Perkebunan, dan kopi salah satu komoditas unggulan di 

bidang ini (sumber hasil wawancara: Kadis Pertanian)  

Adapun program dinas pada bidang Perkebunan pada tahapan budidaya 

komoditas kopi adalah bantuan bibit dan penyuluhan yang mana menurut Kepala 

Dinas Pertania, Lalu Iskandar menyebutkan bibit kopi mulai dibagikan kepda 

petani pada sekitar dua tahun lalu melalui pendamping, adapun jenis bibit 

bantuan yaitu berupa bibit varietas B2 yang didatangkan dari Kabupaten Jember 

Jawa Timur di distribusi kepada kelompok tani kebun di tiga desa yaitu Setiling, 

Karang Sidemen dan Aik Bual.  

 Tahapan  budidaya lainnya adalah bantuan pupuk bersubsidi yang 

didistribusi melalui Gapoktan Perkebunan yang mana untuk jumlah bantuan bibit 

disesuaikan dengan  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang 
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berdasarkan pada lokasi/ luas area tanam. Bantuan pupuk subsidi diberikan 

pada satu kali musim tanam. 

B. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pada proses 

pendampingan, penyuluhan dan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan 

yang mana jumlah tenaga penyuluh pertanian untuk kawasan Utara meliputi 

Kecamatan Kopang dan BatuKliang Utara hanya menempatkan 2 tenaga 

penyuluh yang dugaskan di UPTD. Pengawas Kehutanan Tastuta I yang 

berkantor di Desa Aik Bukak.  

 Untuk bantuan program menyasar pada kegiatan sosialisasi ditingkat 

kelompok tani, gapoktan atau koperasi perhutanan sosial. Spesifik pada 

budidaya bibit kopi tidak lilaksanakan secara spesifik karena kopi bukan 

merupakan tanaman hasil hutan bukan kayu.  

C. Pemerintah Desa  

 Menyasar pada program koordiasi khususnya untuk kelompok tani 

kawasan dan memfasilitasi kelompok dalam penyusunan awiq-awiq (peraturan 

lokal) setempat termasuk berkoordinasi dengan tiap program yang masuk ke 

desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat.  

D. Lembaga Swadaya masyarakat 

 Dalam tahapan budidaya untuk komoditas Kopi Yayasan Samanta 

melalui kerjasama dengan Kemitraan Partnership untuk proyek Millenium 

Chalenge Account Indonesia (MCA-I) pada tahun 2016 sampai pertengahan 

tahun 2018 memberikan pendampingan kepada kelompok tani kawasan hutan di 

desa Lantan dan Aik Berik. Pada Tahapan Budidaya komoditas Kopi, Yayasan 

Samanta mendistribusi bibit kopi sambung sebanyak 2500 bibit untuk masing-

masing kelompok Blok kawasan yang diberikan kepada kelompok tani untuk 

peremajaan tanaman kopi.  

 Selain itu Yayasan Samanta juga memberikan pendampingan pada 

tahapan budidaya melalui pelatihan Wanatani I dan II yang konsen pada praktek 

perawatan lahan, perawatan tanaman, pencegahan hama dan penyakit tanaman 

serta pelatihan untuk pembuatan pupuk kompos dan pupuk cair organik. 

 

B. Tahapan Pengolahan Hasil Pasca Panen  

B.1. Pemerintah Pusat Melalui Balai Perhutanan Sosial Kemitraan 

Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkoordinasi dengan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  

Bantuan peralatan untuk kelompok usaha perhutanan sosial yang bersifat usulan 

kelompok tani gapoktan dan koperasi disalurkan oleh pemerintah pusat melalui 

skema pengajuan proposal yang ditujukan ke kementrian dengan tembusan 

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai tim pendamping sekaligus yang 

bertugas melakukan verifikasi lapangan melalui UPTD Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. Untuk program di Provinsi NTB wilayah koordinasi berada di BPSKL 

Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang berpusat di Denpasar Bali.  
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 Adapun bantuan peralatan yang terdistribusi ke kelompok menurut data 

Dinas LHK provinsi berupa mesin pengolahan hasil panen berupa buah, mesin 

roasting kopi, alat grinder kopi, alat pengemasan produk. Sementara sasaran 

bantuan kepada kelompok  perhutanan Sosial yang mengajukan khususnya di 

kawasan Utara,  sejauh ini bantuan sudah ada di Gapoktan Wana Lesatari desa 

Karang Sidemen, Gapoktan Rimba Lestari Desa Aik Berik, Koperasi Serba 

Usaha Mele Maju desa Lantan, Gapoktan Desa Setiling dan Kelompok Tani 

Hutan Eyat Cempaka Dusun Rate desa Lantan, Kelompok Tani Hutan Desa Aik 

Bual kecamatan Kopang. 

 Kendala dan kondisi peralatan yang disalurkan sejak 2015 ini adalah 

pada kapasitas alat yang cukup besar dan tidak mampu mencukupi oprasional 

untuk listrik. Sehingga rata-rata bantuan peralatan yang sudah ada dikelompok 

hampir tidak pernah diopaerasikan selama empat tahun terakhir.  

B.2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

 Untuk rantai pengolahan hasil pasca panen terdiri dari beberapa program 

meliputi, kegiatan pengolahan, pendampingan untuk peningkatan kapasitas 

kelompok pengolahan, fasilitasi perizinan, sampai pada promosi dan pemasaran 

hasil.  

B.2.a. Dinas Pertanian  

 Program yang diusulkan dan terrealisasi melalui tahap verifikasi yang 

tersalur melalui kelompok tani atau Gapokatan dan koperasi perkebunan, dari 

input data Dinas Pertanian hasil evaluasi sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6. Sumber data Dinas Pertanian Kabupetan Lombok Tengah 
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Kondisinya beberapa bantuan yang telah tersalurkan kepada kelompok 

khususnya untuk peralatan masih tetap beroperasi khususnya di desa Karang 

Sidemen, Setiling di kelompok Suka Maju, dan pasca gempa, terjadi kerusakan 

pada bangunan Unit Produksi Hasil (UPH) berupa Gudang penyimpanan kopi di 

kelompok Suka Maju di dusun Pesantek Desa Setiling.  

B.2.b. Dinas Koperasi dan UKM 

 Jasa pendukung melalui dinas Koperasi dan UKM adalah program berupa 

pendampingan koperasi, fasilitasi pembentukan, monitoring dan evaluasi melalui 

rapat anggota tahunan (RAT Koperasi) dengan kata lain penguatan terhadap 

kelembagaan kelompok/ koperasi yang ada.  

 Selain itu ada tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Lombok 

Tengah menjalin kerjasama dengan Nussines Export Developement 

Organization (BEDO) dari Jerman dan PT. Sampoerna yang bergerak untuk 

penguatan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Lombok Tengah, 

khususnya untuk membantu pada pengemasan hasil produk dan pemasaran 

melalui pameran produk dan fasilitasi sertifikat label halal produk kerjasama 

dengan Majelis Ulama Indonesia yang deprogram sejak tahun 2018. Spesifik 

untuk wilayah Batu Kliang Utara, program ini menyasar untuk kelompok UKM, 

Kube dan koperassi yang ada, namun menurut Kadis belum seluruhnya UKM 

yang ada di Lombok Tengah mampu tertangani khususnya yang spesifik untuk 

produksi hasil panen kopi.  

B.2.c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Jasa pendukung yang tersalurkan melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan provinsi dan kabupaten berupa pendampingan, peningkatan 

kapasitas pasca panen khususnya untuk kelompok usaha. Fasilitasi perizinan 

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga (PIRT) program ini menurut Kadis Perindag talah 

berjalan sejak tahun 2015 melalui pendataan, pendaftaran usaha dan perizinan 

terpadu yang ada di kecamatan, sleanjutnya verifiksi kelayakan kebersihan 

rumah produkssi dan pengolahan usaha dilakukan oleh dinas Kesehatan melalui 

Puskesmas setempat.  

Selain itu Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten mulai tahun 
2018 resmi mengoperasikan centra oleh-oleh sebagai pusat pemasaran produk 
olahan masyarakat yang berlokasi di seputar kawasan Bandara Internasional 
Lombok. Centra oleh-oleh ini menampung berbagai produk olahan lokal, 
termasuk sebagai tindak lanjut dari penetapan tujuh kawasan industri masyarakat 
yaitu Kecamatan Praya Barat berpusat di Penujak sebagai lokasi Centra olahan 
industri gerabah. Kerajinan Perak berpusat di Desa Ungga kecamatan Praya 
Barat Daya. Kecamatan Jonggat sebagai pusat industry tenun dan songket yaitu 
desa Sukarara. Sentra anyaman Ketak di kecamatan Praya Timur dan Janapria 
berpusat di desa Sengkerang. Centra Meubel kayu berada di desa Muncan 
kecamatan Kopang. Centra Anyaman Bambu berlokasi di Desa Montong 
Gamang kecamatan Kopang, dan Centra buah dan Agroindustri berada di 
Pancor Dao Desa Aik Darek kecamatan Batu Keliang.  
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B.3. Pemerintah Desa 

Program pemerintah desa yang menyasar pada kelompok usaha 

pengolahan hasil produksi, khususnya untuk akses modal melalui kegiatan yang 

disebut simpan pinjam khusus untuk perempuan (SPP) yang merupakan replikasi 

dari program PNPM Perdesaan, untuk studi penelitian inni baru ditemui di desa 

Lantan kecamatan Batu Keliang Utara itupun baru diprogram pada tahun 2019 

yang akan tersalur melalui BUMDes. Pemerintah Desa Lantan melalui bidang 

ekonomi dalam hal ini masih dalam tahap pendataan kelompok usaha dan 

melakukan verifikasi.  

Menurut Kades, program ini sebagai upaya untuk meningkatkan akses modal 

bagi kelompok usaha kecil di desa melalui dana perguliran dari dana alokasi 

desa (DAD) sebesar tigapuluh persen dari total APBDes yang akan tersalur 

melalui BUMDes.  

B.4. Perbankkan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan 

Bank Mandiri masih menjadi program pemerintah, akses pinjaman masyarakat 

mulai dari pinjaman minimal lima juta rupiah maish dikucurkan. Program KUR 

sejauh ini menurut kepala Cabang BRI Praya di kabupaten Lombok Tengah 

masih minim serapan pinjaman oleh kelompok, kendalanya adalah pada tahap 

verifikasi yang menurutnya mensyaratkan jaminan pinjaman untuk KUR, hal ini 

sekaligus untuk antisipasi kredit macet.  

B.5. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam proses pendampingan 

kelompok pengolahan hasil panen khususnya di Kecamatan Batu Keliang Utara 

selama ini dibidang pemberdayaan dinilai cukup berwarna. Kelompok wanita tani 

dan Kelompok Usaha Bersama yang merupakan unit usaha dibawah Gapoktan 

dan Koperasi tani menjadi sasaran pendampingan. Di lokasi sampel studi, 

setidaknya terdapat lima sampai empat nama lembaga yang sering disebut oleh 

responden antara lain: 

Yayasan Samanta bersama Kemitraan Partnership 

Selain pada proses budidaya, Yayasan Samanta Nusa Tenggara 

bersama Kemitraan Partnership melalui proyek MCA-I sejak tahun 2016-2018 

bekerja di dua desa yaitu Lantan dan Desa Aik Berik, masing-masing 

memfasilitasi pembentukan KWT Suli Asli di dusun Pemontoh Barat desa Aik 

Berik dan KWT Titian Rinjani di desa Lantan. Pendampingan yang dilakukan 

pasca pembentukan adalah peningkatan kapasitas pelatihan manajemen 

kelembagaan, fasilitasi pengurusan perizinan PIRT kelompok,pelatihan 

pengolahan produk, survey pasar, studi banding ke luar daerah dan bantuan alat 

produksi untuk kelompok. Sementara Kemitraan Partnership kembali 

melanjutkan program  fasilitasi kelompok usaha perhutanan sosial pada Januari 

2019 sampai sepuluh bulan. Programnya menyasar ke kelompok usaha untuk 

fasilitasi pemasaran, pengurusan sertifikasi halal produk oleh MUI provinsi pada 

Februari 2019, bantuan penambahan alat produksi untuk dua kelompok di atas.    
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WWF Indonesia 

` Program yang menyasar pada pendampingan kelompok usaha juga 

dilakukan oleh WWF Indonesia melalui proyek MCA-I yang berlokasi di kawasan 

hutan kecamatan Batu Keliang Utara dan menyasar pada kelompok ekonomi. 

Tiga desa sasaran program WWF antara lain Desa Lantan dengan fokus 

Kelompok wanita tani di bawah Koperasi Serba Usaha (KSU) Mele Maju. Desa 

Aik Berik menyasar di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Setokel I dusun 

Pemontoh Tengah melalui Gapoktan HKm Rimba Lestari dan di desa Karang 

Sidemen menyasar di Kelompok KWT Kaki Rinjani yang berada di dusun 

Pemasir.  

 Peningkatan kapasitas yang diberikan berupa pengolahan hasil panen 

hasil hutan, manajemen kelompok, pelatihan pemasaran dan pameran produk 

bersama dinas instansi termasuk untuk pengurusan izin PIRT dan sertifikat halal 

produk yang dikeluarkan MUI provinsi NTB.  

 

3.2.5. Lingkungan yang mendukung 

 Adapun untuk lingkungan yang mendukung meliputi regulasi yang selama 

ini dipedomani sebagai dasar penyelenggaraan program kegiatan baik oleh 

pemerintah maupun pihak ketiga guna menopang segala aktifitas baik dalam hal 

perencanaan, pengelolaan maupun melakukan monitoring dan evaluasi program.  

3.3.4.a. Pemerintah Pusat  

Karena area kawasan perhutanan merupakan wewenang kementrian lingkungan 

hidup dan kehutanan, beberapa regulasi terkait pengelolaan kawasan dan 

perhutanan sosial meliputi regulasi sebagai berikut: 

-  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ 

Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2016 tentang 

Perhutanan Sosial meliputi sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan 

dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial 

budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 

Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 

- Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 

Nomor P.16/PSKL/ SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Rencana Kerja Usaha Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm), Rencana Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKU-IUPHHK-HTR) 

3.3.4.b. Pemerintah Kabupaten 

- Peraturan Daerah Kabupeten Lombok Tengah nomor 07 tahun 2011  Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang mengatur 

pembagian zona kawasan wilayah 

- Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Produk 

Unggulan Lokal. Hal ini untuk menunjang penggunaan produk lokal dalam 
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aktifitas baik oleh pemerintah, misalnya kopi untuk menjamu tamu luar daerah, 

dikonsumsi di perkantoran pemerintah dan lainnya.  

3.3.4.c. Pemerintah Desa 

Perdes yang mengatur tentang desa, penggunaan APBDes dan Pemberdayaan 

masyarakat 

3.3.4.d. Awiq-awiq kelompok  

Peraturan berupa kesepakatan yang disusun oleh Kelompok tani, gapoktan yang 

mengikat dilingkup internal kelompok. Biasanya ada di setiap kelompok berupa 

peraturan tertulis.  
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4. Analisis 
 

 

4.1 Masalah di Fungsi Utama dan Penyebab Mendasar 

 Masalah utama penyebab medasar dalam rantai nilai komoditas kopi di 

kabupaten Lombok Tengah terbagi dalam dua rantai nilai utama yaitu pada rantai 

input dan produksi meliputi masalah yang dialami petani pembudidaya dan pada 

rantai proses khususnya pada pengolahan hasil pasca panen.  

 

4.1.1. Masalah-masalah yang mempengaruhi aktor  utama 

 Masalah utama dalam input adalah terkait ketersediaan bibit. Selama ini 

proses pembibitan masih mengadalkan benih dari hutan yang didapat dari biji 

kopi yang jatuh dan tumbuh di pohon induk. Sementara petani belum mengetahui 

kualitas dari biji bibit tersebut.  

 Masalah utama petani kopi di Kabupaten Lombok tengah adalah 

pendapat petani dari komoditas kopi dinilai masih rendah. Penyebab dari 

rendahnya pendapatatan petani dapat rangkup pada pojo masalah sebagaimana 

gambaran pada bagan masalah berikut: 

 
Gambar 4.1. Skema Pohon Masalah komoditas kopi di tingkat petani 

 

Produktivitas Kopi rendah 

 Produktivitas kopi rendah di bandingkan rata-rata nasional. Perkebunan 

kopi di Indonesia mencapai 1.233.200 hektar.  Provinsi NTB, area tanam kopi 

seluas 12.177 Hektar dengan total produksi 4.762 ton atau sekitar  1,01 % dari total 

produksi kopi di Indonesia yaitu sebesar 664.500 ton (data:  Badan Pusat 
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Statistik, 2016). Di Kabupaten Lombok Tengah luas area tanam kopi 486,71 

hektar, Menghasilkan sebanyak 357,21 ton. Artinya berkontribusi sekitar 7,5% 

untuk Produktifitas Kopi Provinsi NTB. (Data: Lombok Tengah Dalam Angka 

tahun 2018)  

 Rendahnya produktifitas hasil tanaman disebabkan oleh pohon kopi yang 

sudah tua, dan kurang perawatan. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada 

tanaman kopi di kawasan hutan.  Sementara untuk lokasi tanam di perkebunan 

tanaman kopi telah banyak yang ditebang dan diganti dengan tanaman jenis lain 

oleh petani.  

 Peremajaan untuk tanaman kopi, pembibitan seharusnya rutin dilakukan, 

misalnya dengan tekhnik menyambung stek kopi yang sudah tua. Akan tetapi hal 

tersebut masih sedikit dilakukan petani di kopi di kabupaten Lombok Tengah 

dengan alasan kopi sambung seringkali gagal, dan belum pernah melihat contoh 

keberhasilan tersebut dilakukan. Hal ini merupakan fakrot adanya budaya 

pepatah di petani “pelisak bawon batu” ndek tegitak ndek man sadu yang 

bermakna jika tidak melihat adanya bukti, maka belum dapat mereka 

mempercayai hasil. Sehingga keberadaan demo plot dan studi banding petani ke 

lokasi yang melakuka  budidaya dengan tekhnik sambung dapat menjadi contoh 

bagi petani.  

 Begitu pula denga perawatan tanaman yang kurang dilakukan 

dikarenakan area lokasi tanam yang cukup jauh seperti dikawasan kelola hutan, 

infrastruktur jalan dikawasan yang kurang memadai hal ini dikarenakan adanya 

peraturan Menteri yang mengatur larangan pembangunan fasilitas permanen di 

kawasan.  

 Rendahnya produktifitas tanaman juga disebabkan tanaman sering 

terserang hama dan penyakit. Hal iini karena kurang diipraktekkannya good 

agriculture practice (GAP) dan informasi yang kurang menyeluruh kepada petani. 

Meskipun pernah ada pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh LSM 

namun yang yang terlibat dalam pelatihan tersebut hanya sebagian orang saja 

dan informasinya tidak menyeluruh. Hal ini erat kaitannya dengan belum 

maksimalnya perluasan informasi oleh pengurus kelompok serta layanan jasa 

pendampingan dan penyuluhan dari dinas dan instansi terkait. Hal tersebut 

karena jumlah pendamping yang ditugaskan di sektor perkebunan dan 

penyuluhan kehutanan masih sangat minim.  

 

Harga jual buah Kopi dianggap masih rendah 

 Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. 

Harga jual menunjukkan standar kualitas dan dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan finansial seseorang. Rendahnya harga jual kopi sebagi akibat dari 

pemetikan kopi yang terlalu cepat. Kopi belum matang sudah dipetik. Karena 

petani takut panen didahului maling, sehingga pemetikan dilakukan sebelum 

waktunya kopi matang merata. Hal ini disebabkan oleh faktor keamanan di 

kawasan yang belum optimal, yang mana pengamanan kawasan bukan hanya 

menjadi tugas Polisi hutan (Polhut) akan tetapi merupakan tanggung jawab 
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masing-masing anggota dan pengurus kelompok tani yang tercantum dalam 

awiq-awiq kelompok, artinya pelaksanaan dari awiq-awiq belum dijalankan 

maksimal.  

Harga kopi yang rendah sebagai akibat dari ditentukan harga oleh pembeli. 

Petani tidak mengetahui harga pasar sehingga dalam transaksi jual beli 

pembelilah yang dominan menentukan harga kopi. Hal ini sebagai akibat dari 

beluam adanya standarisasi harga kopi berupa kebijakan harga jual baik dari 

pemerintah pusat dan daerah.  

Masalah utama pada proses yaitu pada kelompok tani maupun kelompok 

pengolahan hasil panen. Pada kelompok pengolahan hasil panen yang menjadi 

masalah utama adalah menurunnya pendapatan yang disebabkan berkurangnya 

olahan kopi bahan baku dari petani yang kurang. Hal ini dibebabkan oleh pohon 

kopi yang makin dirasakan berkurang khususnya di kawasan perkebunan di 

Desa Setiling dimana tanaman kopi banyak yang diganti menjadi tanaman jenis 

buah buahan seperti jambu Kristal, papaya dan jeruk. 

 
Gambar 4.2. Skema Pohon masalah komoditas kopi di tingkat kelompok 

pengolahan hasil pasca panen 

 

 Suplay bahan baku dari petani yang kurang juga disebabkan petani yang 

lebih dominan menjual hasil panen buah kopi mereka kepada pengepul, 

khususnya bagi petani yang memetik kopi belum waktunya karena menurut 

kelompok pengolahan hasil mereka lebih selektif dalam memilih kopi yang akan 

diolah untuk produk turunan seperti kopi sangrai dan kopi bubuk. Selain itu 

petani juga tidak belum banyak mengetahui tentang harga yang layak untuk 

pengolahan hasil pasca panen.  
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 Penyebab lainnya adalah berkurangnya pesanan kopi olahan seperti kopi 

bubuk kemasan, hal ini terkait dengan persaingan harga dan belum adanya 

pasar alernatif bagi kelompok untuk memasarkan hasil produksinya. Kendala 

pada pemsaran ini adalah kelompok yang kurang dalam melakukan survey pasar 

khususnya pasca gempa. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya kapasitas 

untuk pemasaran online ke luar daerah dan jariingan kerjasama pemasaran 

sebab selama ini di tingkatan kelompom pengolahan hasil struktur kelompok 

belum berfungsi maksimal sesuai tugas, pengurus inti melakukan produksi 

sekaligus menangani pengemasan dan pemasaran (belum optimal membagi 

tugas kelompok).  

 Pembeli kopi olahan di tingkat lokal juga dirasakan berkurang khususnya 

di lokasi wisata dimana kelompok pengolahan hasil juga melakukan pemasaran 

kopi dengan seduh, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kunjungan wisatawan 

di lokasi wisata begitu juga dengan pemasaran melalui centra oleh-oleh seperti 

Benang Stokel dan Benang Kelambu hal ini dikarenakan menurunnya 

pengunjung wisatawan pasca gempa dan rusaknya fasilitas ke lokasi wisata.  

4.1.2. Masalah Yang dihadapi Petani Melalui Aktor Lain 

 Saluran rantai nilai kopi yang paling sederhana adalah dari petani ke 

pedagang pengumpul, pedagang pengumpul ke pedagang besar dan dari 

pedagang besar dijual ke pengusaha kopi atau ke konsumen akhir. Umumnya 

jumlah pelaku rantai nilai yang terlibat dalam penyaluran hasil kopi dari petani 

(produsen) ke konsumen akhir dipengaruhai oleh tingkat permintaan kopi di 

pasar.   

 Masalah yang dihadapi dari aktor lain berkenaan juga dengan akses 

permodalan yang belum menyeluruh dan menyentuh kepada kelompok 

pengolahan hasilkhususnya untuk membeli stok kopi dari petani ketika musim 

panen. Akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

perBankkan misalnya, belum dapat diakses kelompok disebabkan oleh prosedur 

dan jaminan yang dirasakan cukup memberatkan kelompok.  

 Pada pemasaran juga dihadapi dari sistem titip barang di toko dan centra 

oleh-oleh yang ada. Hal ini dirasakan cukup memberatkan selain berpeluang 

memacetkan modal kelompok karena pembayaran dilakukan hanya untuk barang 

yang laku dipasarkan, juga adanya pengembalian barang jika barang tidak laku. 

Sehingga dalam hal ini pentingnya pasar alternatif seperti pemasaran online. 

Termasuk pada pengemasan produk yang sesuai dengan segmentasi 

konsumen.  

 Belum adanya sistem monitoring, evaluasi dan keberlanjutan 

pendampinga  kepada kelompok yang pernah di damping oleh LSM juga menjadi 

faktor penghambat, baik dalam hal budidaya belum adanya data pasti mengenai 

jumlah produksi kopi tiap tahun, berapa yang didistribusi melalui penjualan buah 

kopi (kopi basah) atau kopi biji, termasuk berapa jumlah yang diolah oleh 

kelompok.  

 Monitoring dan evaluasi juga berkaitan ddnegan kurangnya verifikasi, 

monitoring evaluasi terhadap kelompok sasaran. Sentralisasi bantuan, peralatan, 
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peningkatan kapasitas belum menyeluruh menyasar untuk anggota,  selama ini 

kelompok usaha banyak dibentuk, bantuan peralatan banyak diberikan akan 

tetapi monitoring evaluasi dari pemanfataan peralatan dan kelembagaan 

kelompok belum menjamin keberlanjutan produksi, hal ini juga karena adanya 

sentralisasi bantuan yang diserahkan kepada satu pihak dalam kelompok.  

 Pendampingan lain terkait komoditas kopi adalah kaitan dengan 

minimnya inovasi baik pada rantai produksi komoditas untuk pendampingan dan 

penyuluhan budidaya serta pada pengolahan produk turunan kopi selain diolah 

dan dimanfaatkan untuk bahan baku kopi seduh, sementara untuk kulit kopi, 

ampas, residu dari sortir kopi belum dimanfaatkan maksimal untuk diolah menjadi 

produk lain, termasuk alternative produk turunan selain kopi seduh. Disitulah 

diperlukan intervensi berupa pendampingan, pelatihan baik dari dinas maupun 

pihak lainnya.  

 

 
Gambar 4.3 Kerangka kerja analisis rantai nilai  komoditas kopi di kabupaten 

Lombok Tengah
 

4.3. Cross Cutting Issues (Gender dan Lingkungan) 

Mandat khusus dalam studi rantai nilai ini adalah berkaitan dengan isu 

lingkungan dan gender. Dalam rantai nilai komoditas kopi keduanya terpetakan 

dalam tahapan rantai sebagaimana gambar berikut: 
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Gambar 4.4. Analisis pemetaan fungsi utama komoditas kopi di kabupaten 

Lombok Tengah 

 

Isu Lingkungan  

 Pada rantai input komoditas kopi isu lingkungan yang bersifat positif 

terjadi pada tahap pemungutan bibit yang mayoritas dilakukan petani dari 

pemungutan bibit di hutan, hal ini sekaligus menjadi gambaran bahwa budidaya 

kopi di dalam kawasan hutan masih cukup baik dan terpelihara dari segi menjaga 

unsure hara tanah, dan proses pemupukan alami dari daun-daun dalam 

kawasan. Akan tetapi dalam input  pembersihan lahan dikawasan hutan, petani 

masih mengadalkan obat pembasmi rumput seperti matador atau rondap (racun 

rumput)  

 Sementara untuk penanaman di perkebunan, sebagaimana yang etrjadi 

di desa Setiling, dalam input pembersihan lahan dan pemupukan sebagian  

petani menggunakan pupuk, pestisida kimia dan rondap untuk perawatan lahan 

dan tanaman kopi meski dalam jumlah yang tidak banyak dan jarang dilakukan.  

 

Isu Gender  

 Pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rantai nilai 

komoditas kopi rata-rata terddapat kerjasama yang dinamis. Akan tetapi pada 

proses tertentu terdapat ketimpangan peran dan pelibatan dalam rantai produksi 

dan proses.  

 Pada rantai produksi pengambilan keputusan untuk bertanam kopi dan 

jenis tanaman lain didominasi oleh laki-laki, hal tersebut dapat dilihat dari 

keterlibatan dan pelibatan dalam perencanaan kelompok tani, khususnya pada 

pengajuan program budidaya dan kebutuhan kelompok lainnya. Sementara 

dalam pembagian kerja lain untuk produksi peran laki-laki dan perempuan sama-

sama saling mengisi.  
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 Pada kelompok pengolahan hasil pasca penen, perempuan cendrung 

mendominasi rantai proses, khususnya berkaitan dengan sortir biji kopi di 

tingkatan pengepul yang mayoritas melibatkan buruh perempuan untuk bekerja 

dan diupah harian. Pengolahan hasil produk kopi pun demikian, kelompok wanita 

tani paling banyak dijumpai sebagai yang memproduksi olahan kopi menjadi kopi 

sangrai ataupun bubuk dengan berbagai kemasan dan pemarasan (tabel 4.1)  

Tabel 4.1. Pembagian Peran dan Fungsi Antara Laki-Laki dan Perempuan 
Pada Rantai nilai Komoditas Kopi di kabupaten Lombok Tengah 
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5. Strategi Perubahan 
 

 

 

5.1. Potensi Pasar 

 Potensi pasar komoditas kopi terbilang masih sangat potensial bahkan 

berkembang cukup pesat baik di tingkat international, nasional dan lokal. Di 

Lombok khususnya, tradisi bertamu ke rumah-rumah warga selalu seduhan kopi 

hitam menjadi sajian pembuka yang utama menemani pembicaraan panjang 

tamu dan tuan rumah. Urusan menyeduh kopi menjadi seni yang rumit dengan 

peralatan kompleks, meski demikian kopi tubruk seduh tetap saja masih menjadi 

idola sepanjang masa.  

 Mengingat Pulau Lombok khususnya Kabupaten Lombok Tengah yang 

semakin akan berkembang menjadi destinasi wisata berkelas dunia dengan 

keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan pembangunan 

sirkuit formula 1 di kawasan bagian Selatan, serta keberadaan kawasan Geopark 

Rinjani yang telah diresmikan pada 2017 dengan jalur trakcking alternatif  dari 

desa Aik Berik ke Puncak Rinjani. Serta masih banyak lagi destinasi wisata alam, 

wisata agroforestry, kesemuanya itu merupakan potensi pasar utama yang harus 

segera disiapkan pemenuhan kebutuhan konsumennya.  

   

5.2. Visi Perubahan 

 Komoditas kopi dapat menjadi jawaban dari persoalan strategi 

menurunkan angka kemiskinan khususnya pasca bencana. Mengelola komoditas 

kopi dari hulu hingga hilir dengan memperpanjang rantai nilai serta menganeka 

ragamkan produk turunannya bisa menjadi peluang serapan tenaga kerja yang 

lebih banyak di daerah ini.  

Dari studi rantai nilai yang dilakukan maka vision of changes yang ditawarkan 

pada fungsi utama (di tingkat rantai nilai) kopi dan pada fungsi pendukung, dan 

fungsi kebijakan adalah sebagai berikut; 

 Pada fungsi utama: meningkatnya produktifitas dan produksi kopi yang 

dapat dijual dengan harga kompetitif untuk memenuhi permintaan pasar global 

dan sebagai bubuk kopi untuk memenuhi permintaan pasar lokal.  

 Pada fungsi pendukung: (1) Layanan teknis GAP ataupun ataupun  

membangun kapasitas petani oleh (2) Pengolahan dan Pengemasan Kopi untuk 

mendapatkan harga yang lebih baik; (3) Distribusi atau pemasaran kopi ; (4) 

Pemasaran kopi spesial atau oganik oleh aktor yang yang sudah. 

 Pada fungsi regulasi: (1) Forum Kopi Regular dari berbagai kelas kopi 

(organic, specialty, asalan, bubuk dan bean) oleh Pemerintah; (2) Program 

dukungan untuk berpartisipasi bagi para pelaku pasar local di event-event 

pemasaran produk kopi untuk memasarkan kopi; (3) Program sertifikasi coffee 

organic dan komoditas organic lainnya dan Proteksi wilayah-wilayah bersertifikasi 

tersebut dari cemaran agricultural chemical. 
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5.3. Intervensi  

 Intervensi pada komoditas kopi sebagaimana dijabarkan adalah pada 

hulu dan hilir. Kopi sebagai komoditas prkebunan unggulan juga merupakan 

komoditas yang dihasilkan dari sumber daya hutan. Kedua instansi pemerintah 

seperti dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kini wewenangnya ada di 

level Provinsi harus dapat sinergis berjalan dengan dinas Pertanian di Kabupaten 

untuk merencanakan program yang dapat saling mengisi dan menyentuh 

sasaran yang tepat.  

 Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani digerakkan 

bersama-sama sebagai organisasi yang menaungi persoalan-persoalan petani 

baik pada soal budi daya, kemanan kawasan dan trasnformasi informasi 

menyeluruh kepada anggota-anggotanya. Keberadaan penyuluh pendamping 

kehutanan dan perkebunan dari kedua instansi perlu dibekali kapasitas yang 

mumpuni dengan melibatkan mereka pada tia kegiatan yang bersinggungan 

dengan kelompok tani. Selain sebagai tanggung jawab administratif, juga 

menjadi tanggung jawab moral untuk pemberdayaan.  

 Pada pengolahan hasil pasca panen, dinas dan instanis struktural  

sektoral dari provinsi hingga kabupaten seperti dinas Koperasi dan UKM, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan mesti dapat duduk bersama-sama 

mensinergikan data, mengkoordinasikan program kepada kelompok usaha 

sasaran. Pendampingan majamen kelompok usaha, pengolahan hasil produk, 

pengemasan, pemasaran, pembagian peran dan fungsi yang jelas dalam 

kelompok, pengelolaan administrasi keuangan kelompok, pelaporan, monitoring 

dan evaluasi yang dilakukan bersama-sama dinas dan instansi selain 

 mengefektifkan kerja juga mengefisenkan anggaran pemerintah.  

Pun dengan keberadaan lembaga keuangan yang ada baik yang dikelola dari 

lavel desa melalui BUMDes hingga ada unit perBankkan melalui program 

pemerintah seperti KUR, diharapkan akan memberi dampak pada serapan dana 

perguliran modal usaha bagi kelompok kecil di desa-desa.  

 

6.3 Pilihan Intervensi  

INTERVENSI  1:  Peningkatan Produktifitas Tanaman Kopi  Melalui 

Pengembangan kapasitas petani untuk mempromosikan GAP (Good 

Agricultural Practices) dan GPP. 

 Kata kunci peningkatan produktifitas adalah peningkatan kapasitas petani 

kopi. Produktifitas juga meliputi kualitas yang sesuai dengan standard pasar-

pasar khusus..  

 Sebagai mitra kerja di tingkat pengorganisasian petani dapat 

menggunakan LSM Lokal atau BUMDES yang ada. Mitra kerja daerah menjadi 

actor jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pengembangan 

kapasitas petani dan didesain sebagai institusi yang juga mendapat insentive 

dari kegiatan pengembangan kapasitas petani tersebut.  
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6.3.2 INTERVENSI 2: Kerjasama dengan degan ditrsibutor lokal untuk 

distrbusi kopi bubuk. 

 Saat ini ada sudah ada industri rumah tangga yang sekaligus pedagang 

kopi bubuk yang ada di Lombok Timur. Mereka memiliki potensi untuk diajak 

bekerjasama memperbaiki kualitas bubuk kopi, memperbesar volume produksi, 

memperbaiki packagingnya, dan memperluas jaringan pemasarannya.  

 Pelaku pasar lainnya yang berpotensi diajak bekerjasama adalah pelaku 

industri pariwisata.  

 

6.3.3. INTERVENSI 3: Advokasi Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk 

Mendukung Promosi  Kopi. 

 Kebijakan dan program pemerintah untuk mempromosikan keunikan kopi 

Lombok Tengah khususnya kepada konsumen kopi di Lombok dan juga di luar  

Flores perlu didorong.  

 Posisi kebun kopi yang berada di kawasan hutan membuat kopi jauh dari 

pencemaran system pertanian yang mengandalkan bahan kimia buatan dapat 

dimanfaatkan sebagai keuntungan untuk mengembangkan system pertanian 

berkelanjutan berbasis kealamiahan alam seperti pertanian organic, pertanian 

berkelanjutan ataupun pertanian alami. Pemerintah didorong untuk memproteksi 

wilayah-wilayah tersebut sekaligus mensertifikasikannya sehingga seluruh 

produk dan komoditas yang dari dihasilkan di wilayah terproteksi tersebut dapat 

dipasarkan ke pasar-pasar premium seperti pasar organic, fair trade, dan pasar 

natural.  

 Kombinasi kebijakan proteksi wilayah alamiah, sertifikasi, dan partisipas 

di forum-forum/pasar produk premium (organic, berkelanjutan, dan natural) akan 

menjamin demand yang baik pada harga yang baik dari produk-produk petani 

dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.  

   

 

6.3.4. INTERVENSI 4: Mengembangkan Produk Pembiayaan Usaha Yang 

Sesuai Kebutuhan Untuk Memperbaiki Sistem Pasar.  

 Keuangan menjadi factor penting bagi pelaku pasar mengembangkan 

system pasar. Kebutuhan akan layanan jasa keuangan di tahap awal dari 

perbaikan system pasar kopi di Lombok Tengah adalah pedagang bubuk kopi 

untuk meningkatkan volume, kualitas, dan biaya pemasarannya. 

 Pada tingkat produser sejauh ini belum diidentifikasi adanya kebutuhan 

jasa keuangan namun diperkirakan akan menjadi kebutuhan khususnya dalam 

mengelola uang untuk investasi. 

 

5.4. Tahapan dan Prioritas Intervensi 

Tahapan dan prioritas intervensi sebagaimana masalah utama pada 

komoditas kopi di kapuaten Lombok Tengah meliputi rantai nilai pada input untuk 

pembibitan dan alat produksi untuk perawatan tanaman kopi, sementara pada 

rantai nilai produksi peningkatan kapasitas petani khususnya pada budidaya 
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tanaman untuk membenahi  pemahaman soal inovasi budidaya kopi, perawatan 

lahan perkebunan dan tanaman guna meningkatkan produktifitas tanaman, cara 

yang tepat untuk pemanenan dan menjaga kemanan kawasan area tanam.   

Selain itu tahapan intervensi yang pokok pada kelompok pengolahan 

gasil pasca panen kaitan dengan pengolahan bahan baku kopi, pengemasan, 

pemasaran serta produk turunan yang memungkinkan residu biji kopi dapat 

dimanfaatkan menjadi produk lain selain produk yang umum diolah selama ini. 

Dan dalam hal ini intervensi dari berbagai pihak yang dihasilkan dari input 

peserta lokakarya kabupaten telah memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam 

intervesi dan pemberi layanan dan jaringan kerjasama sebagaimana tertuang 

dalam tabel di bawah ini:   



 
 

Problem/symptom 
(Masalah/ Gejala) 

 underlying caused (2)  
( penyebab)  

(3) (4) supporting 
function/rules (Fungsi 

Pendukung / Kebijakan) 

(5) Weaknesses 
(Kelemahan) 

Intervention 
(Intervensi) 

Service 
provider/parthner 

 
Pendapatan petani dari komoditas kopi masih rendah 
 

Produktifitas kopi rendah 
dibanding rata-rata nasional 

Petani Belum melakukan 
perawatan tanaman kopi (GAP) 
yang sesuai  
(*)  Pohon kopi tua dan belum ada 

peremajaan  

(**)  belum berani berinovasi 

dengan bibit baru (Kopi sambung 

dll) 

(***) tradisi dan budaya petani 

“pelisak bawon batu” 

(*)lokasi tanam jauh dan akses 

jalan kurang baik  

(**) infrastruktur  masih kurang 

memadai (khususnya di kawasan 

hutan) 

- Tanamana Kopi terserang hama 
dan penyakit  
(*) Pelatihan GAP pernah 

diberikan tapi kurang dipraktekkan  

(**) Informasi terkait hama 
penyakit masih terbatas 

(*) Sosialisasi dan Pelatihan 

Budidaya yang menyeluruh 

untuk petani. Dari penyuluh dan 

pendamping (Pertenian, 

perkebunan, KPH)  

(**) Demo plot Lahan tanam kopi 

(Pendamping dan Petani, LSM) 

(*)Pembenahan jalan setapak 

menuju lahan (Kelompok tani) 

(**) peninjauan Pemen LHK 

nomor P.50 /Setjen 

Kum.1/6/2016 Tentang pedoman 

Pinjam pakai kawasan hutan. 

(*) Sosialisasi dan Pelatihan 
kontrol hama dan penyakit 
tanaman kopi menyeluruh ke 
anggota kelompok 

(*) Pendamping lapangan 

(Pertanian, Perkebunan, 

Kehutanan yang masih sangat 

kurang)  di lokasi kawasan 

terdapat 1 orang pendamping dari 

KPH (misalnya)  

(**) Kejelasan status 

pendampingan dan penyuluh (SK 

penempatan yang belum jelas) 

(***) Kapasitas pendamping 

terkait tanaman kopi (budidaya 

pembibitan, pengendalian hama 

dan penyakit tanaman kopi yang 

belum maksimal)  

(****) Kurangnya sosialisasi 

kaitan peraturan terkait 

Perhutanan/ kawasan.  

(*****) Peran dan fungsi pengurus 
kelompok tani belum maksimal 
khususnya 

- Membangun kebun 
percontohan kopi sambung 
(demo plot)  

- Studi banding (kunjungan 
silang) antar kelompok tani 
kopi di sekitar kawasan 

 
- Sosialisasi dan Pelatihan 

budaidaya tanaman dan GAP 
untuk petani dan kelompok 
tani  

 
- Musyawarah anggota 

kawasan tentang tata kelola 
kawasan bersama pihak 
terkait aturan tata kelola 
kawasan 

 
- Penguatan Manajemen 

Kelompok Tani Perkebunan 
dan kehutanan 

 
- Peningkatan kapasitas, 

kewenangan dan jumlah PPL 
di kawasan hutan 

 
- Pengaman kawasan dengan 

melakukan oprasi gabungan 
antar kelompok tani, Polhut 
dan  dinas terkait  

 
 
 
 
- Dinas pertanian 

kabupaten,  
- Dinas Lingkungan 

Hidup dan kehutanan 
Provinsi  

- KPH Rinjani Barat  
- UPTD Tastura I, 
- UPTD dinas 

Pertanian Kabupaten  
- Pendamping dan 

Penyuluh perkebunan 
dan kehutanan  

-  NGO dan lembaga 
lainnya 

- Kelompok Tani, 
Gapoktan, 

-  Pemdes 
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Produktifitas kopi rendah 

dibanding rata-rata nasional  

 

(*) Pemetikan buah kopi terlalu 

cepat, (belum matang pohon) tidak 

dipilih melalui pemetikan chery 

(buah yang matang  

 

(**) alasannya karena takut panen 
didahului maling 

 

(*) Penarapan Awiq-Awig 

Pengaman kawasan yang belum  

optimal 

(**) Belum adanya penjadwalan 

oprasi gabungan pengamanan 

hutan di kawasan 

 

 

- Sosialisasi dan pelaksanaan 
Pengamanan di kawasan 
belum maksimal sesuai 
kesepakatan awiq-awiq 
kelompok.   

- Belum adanya pos 
pengamana kawasan di tiap 
blok area izin 

- Terbatasnya personil 
pengmanan hutan (Polhut)  

 

- Revitalisasi awiq-awiq 
kelompok mengenai 
pengamana kawasan  

- Tersedianya pos jaga 
pengamana hutan di tiap blok 

- Terjadwalnya Oprasi 
gabungan pengamanan 
hutan lintas OPD  

 

- Dinas pertanian 
kabupaten,  

- Dinas Lingkungan 
Hidup dan kehutanan 
Provinsi  

- KPH Rinjani Barat  
- UPTD Tastura I, 
- UPTD dinas 

Pertanian Kabupaten  
- Pendamping dan 

Penyuluh perkebunan 
dan kehutanan  

-  NGO dan lembaga 
lainnya 

- Kelompok Tani, 
Gapoktan, 

-  Pemdes 
- Polhut 

Harga Jual  Buah Kopi  

(dianggap)  masih rendah  

 

(*) Harga jual  Kopi masih dominan 

ditentukan pembeli  

(**) Informasi harga terbatas 

(khususnya di petani)  

(***) Belum adanya HPP untuk 
komoditas kopi 

(*)  Kebijakan terkait Harga 

Pokok Penjualan  (HPP) 

komoditas kopi  di tingkat 

produsen (petani)  

 

- Selama ini yang hanya HPP 

(harga pokok produksi) ada 

ditingkat kelompok pengolahan 

hasil belum sampai pada HPP 

panen kopi di tingkat petani 

- pembentukan gugus kendali 
mutu sebagai struktur dalam 
kelompok/ gapoktan/ koperasi  
- melakukan  Uji mutu komoditas 
kopi 
-  regulasi penetapan HPP Kopi  
-  sosialisasi informasi harga kopi 
untuk petani  

Dinas Perindustrian dan 
perdagangan kabupaten, 
NGO dan Lembaga 
lainnya  

Pendapatan Kelompok Pengolahan  Hasil Panen Menurun 

Produksi kopi olahan 

Kelompok Pengolah Hasil 

Berkurang (belum konsisten)  

 

(*) Bahan baku dari petani kurang  

(**) Pohon kopi (produktifitas 

Panen kopi berkurang)  

(**) Penebangan pohon kopi 

secara besar-besaran  

(**)Tanaman Kopi diganti tanaman 
lain seperti pepaya,jambu kristal.  

- Aturan dalam kelompok 

(Gapoktan, Koperasi) mengenai 

kesepakatan harga dan 

pemenuhan kebutuhan biji kopi  

di dalam kelompok sebelum 

dipasarkan ke luar.  

 

- Lemahnya fungsi dan kontrol 
kepengurusan kelompok  

 

 
 
- Peningkatan kapasitas 

manajemen kelembagaan 
kelompok pengolahan hasil  

- Monitoring dan evaluasi 
berkala  

 

- Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
provinsi 

- Dinas pertanian 
kabupaten 

- Dinas Perindustrian 
dan perdagangan 

- DInas koperasi dan 
UKM 

- NGO dan lembaga 
lainnya 
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(*) Petani menjual ke pengepul lain  

Menjual; ke pengepul lebih mudah 

syaratnya dibanding ke kelompok  

(**) Petani belum mengetahui 
harga dan perbandingan harga   

Informasi/ Kebijakan terkait 

Harga Pokok Penjualan  (HPP) 

komoditas kopi  di tingkat petani 

 

Kurangnya ditribusi informasi 

yang menyeluruh ke kelompok 

(petani, gapoktan, koperasi, 

kelompok usaha pengolahan 

hasil pasca panen) 

 

- Data terpadu peta potensi 
kopi (perkebunan dan 
Kawasan) secara berkala 

- Pembaruan data kelompok 
(pengurus dan anggota)  

- - Sosialisasi dan pembaruan 
harga komoditas kopi 

- Monitoring dan evaluasi 
 

 
- Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 
provinsi 

- Dinas pertanian 
kabupaten 

- Dinas Perindustrian 
dan perdagangan 

- DInas koperasi dan 
UKM 

- NGO dan lembaga 
lainnya 

Berkurang pesanan kopi 
olahan dari Konsumen  

(*) Belum adanya pasar alternaif  

(**) Belum melakukan survey 

pasar pasca gempa  

(**) Tidak Tersedia cukup waktu , 
alat , kapasitas dan pendungkung 
lainnya 

(*) Pusat/ Centra  toko oleh-oleh 

sudah ada bahkan ada yang 

sudah di difasilitasi Dinas 

Perindag  

 

(*) Persaingan harga, kemasan, 

kualitas menjadi lebih terbuka 

dan luas  

(**) Masih kurangnya operator 

(tenaga ahli) pemasaran online 

(***) Egosektoral, kurangnya 
koordinasi, sinergitas  lintas 
sektor 

- Pelatihan pengolahan 
komoditas kopi menjadi 
produk asli dan produk 
turunan (kue, sabun, masker) 
berbahan baku kopi dan kulit 
kopi 
 

- Survey pasar komoditas kopi 
olahan 

- Pelatihan pengemasan  
menurut segmentasi 
konsumen  

- Pelatihan pemasaran online 
 

- Koordinasi, Monitoring dan 
evaluasi  lintas OPD  
 

 
- Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 
provinsi 

- Dinas pertanian 
kabupaten 

- Dinas Perindustrian 
dan perdagangan 

- DInas koperasi dan 
UKM 

- Dinas Pariwisata  
- Dinas Tenaga Kerja  
- NGO dan lembaga 

lainnya 
- Dunia Usaha, dunia 

industri (dudi) 

(*) Pembeli kopi olahan lokal 

berkurang  

(**) Berkurang jumlah pengunjung 

di obyek wisata (Banang Stokel, 

Benang Kelambu) 

(***) Terputusnya akses ke lokasi 

wisata  

(*) Dinas Perdagangan 

Perindustrian memfasilitasi untuk 

peningkatkan promosi melalui 

media online (Digital Marketing)  

(**) Terakomodirnya produk lokal 

dalam promosi pariwisata 

daerah, dan begitu juga 
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5. Logika Perubahan Visi Komoditas Kopi di Kabupaten Lombok Tengah 

 Deskripsi Indikator Utama Tahapan Asumsi/ Dampak 

Tujuan Mengoptimalkan Sinergitas kebijakan 
lintas sektor Pemerintah Daerah guna 
meningkatkan pendapatan ekonomi 
masyarakat khususnya petani kopi 
pasca bencana gempa  

- Terimplementasinya 
kebijakan pemerintah 
daerah untuk pengarus 
utamaan konsumsi produk 
lokal di perkantoran dan 
sektor wisata sebagai 
pasar produk lokal 

- Sosialisasi dan koordinasi 
perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan  
program lintas sektor 
pemerintah daerah 
khususnya untuk produk 
lokal olahan kopi.  

 

- Trakomodirnya program 
penguatan ekonomi 
masyarakat pasca 
bencana melalui 
peningkatan pendapatan 
petani kopi dalam 
perencanaan dan 
penganggaran daerah  

Maksud - Pemulihan Pendapatan di sektor 
ekonomi masyarakat pasca 
bencana gempa khususnya 
melalui rantai nilai komoditas kopi 
lokal 

- Meningkatnya kapasitas 
petani dan kelompok 
pengolahan hasil pasca 
panen untuk produktifitas 
kopi lokal dan produk 
olahan kopi pasca panen 

- Meningkatnya pendapatan 
petani kopi dan kelompok 

- Menetapkan wilayah 
demoplot komoditas kopi 

- Pendataan potensi 
komoditas kopi di 
kawasan perkebunan dan 
hutan   

- Survey Identifikasi 
kebutuhan kelompok tani 

 

- Telah adanya data potensi 
yang jelas mengenai 
komoditas kopi dan 
kebutuhan pendampingan 
petani serta kelompok 
usaha di kawasan 
perkebunan dan hutan  

 

(*) Pesanan kopi olahan dari pusat 

oleh-oleh berkurang  

(**) Kurangnya pengunjung wisata 
pasca gempa  

sebaliknya. 

(***) Mengefektifkan fungsi 
kebijakan terkait Pusat centra 
olahan/ produksi komoditas 
unggulan  

(*) Persaingan harga, kemasan, 

kualitas menjadi lebih terbuka 

dan luas  

(**) Masih kurangnya operator 

(tenaga ahli) pemasaran online 

(***) Egosektoral, kurangnya 
koordinasi, sinergitas  lintas 
sektor 
 

- Penjajakan kerjasama 
dengan coffeshop, cafe dan 
lainnya  

- Demo plot kawasan wisata 
berbasis potensi komoditas 
kopi 

 

Tabel 1 Tahapan prioritas intervensi 
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usaha 
 

dan kelompok usaha 
pengolahan hasil  

Masukan Mendukung kebijakan pemerintah 
daerah dalam pengarusutamaan 
pemakaian (konsumsi) produk lokal 
daerah 

- Promosi Produk Lokal 
“Bela dan beli, konsumsi 
produk Lokal khususnya 
Kopi dari hasil petani lokal  

- Sinergi Lintas sektor  
(khususnya sektor, 
pertanian, kehutanan, 
industry dan perdagangan 
dengan sektor  Pariwisata) 

- Survey kebutuhan pasar, 
ketersediaan bahan baku, 
kapasitas olahan  hasil dll  

- fasilitasi penetapan dan 
kesepakatan harga antara 
petani, kelompok tani dan 
kelompok usaha 
pengolahan hasil 

- Meningkatnya pendapatan 
petani kopis dari suplay 
bahan baku ke kelompok 
usaha sebanyak 3 
kelompok 

Capaian Hasil produk olahan kopi lokal (produk 
asli dan turunan) lima puluh persen 
dikonsumsi di tingkat lokal dan pasar 
aternatif  

- Delapan puluh puluh 
persen hasil panen kopi 
petani terserap dan diolah 
menjadi   produk lokal.  

- Lima puluh persen produk 
lokal dipasarkan dalam 
darah dan sisanya melalui 
pasar alternatif 

- Survey pasar komoditas  
- Pelatihan pemasaran 

online bagi kelompok 
usaha 

- Penjajakan kerjasama 
dengan penyokong sektor 
pariwisata (cafe, 
coffeshop, restoran, hotel 
dll) 

- Tersedianya setidaknya 3 
saluran pemasaran utama 
alternatif bagi produk lokal 
kelompok usaha 
pengolahan hasil kopi 

- Meningkatnya kapasitas 
pemasaran online untuk 
produk lokal kopi bagi 35 
orang tenaga pemasaran  
kelompok usaha produksi 
pengolahan hasil pasca 
panen kopi 

Kegiatan - Pembenahan hulu dan hilir 
komoditas kopi (tahapan rantai 
input, produsen, pemasaran) 

- Terlatihnya petani kopi di 
lokasi program untuk 
budidaya, perawaran 
lahan, tanaman kopi 

- Kualitas dan kuantitas 
panen kopi meningkat.  

- Terlatihnya kelompok 
pengolahan hasil pasca 
panen untuk produksi kopi  

- Serapan lapangan kerja 

- Pelatihan dan 
pendampingan kelompok 
tani, gapoktan, koperasi 
tani untuk budidaya bibit 
dan perawatan area 
tanam dan tanaman  kopi, 
pemetikan dan perlakuan 
pasca panen.  

- Pelatihan manajemen 
kelompok usaha 

Meningkatnya pendapatan 
masyarakat kawasan 
setidaknya melalui serapan 
tenaga kerja sebanyak 3000 
orang yang menjadi sasaran 
program.   
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bagi setidaknya 3.000 
orang  

 

pengolahan hasil pasca 
panen 

- Pelatihan dan peningkatan 
kapasitas pengolahan 
hasil pasca panen 

Tabel 2 Logika Perubahan Visi Komoditas Kopi di Kabupaten Lombok Tengah 


