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ABSTRAK 

Kopi Liberika Tungkal Jambi merupakan kopi spesifik lokasi Tanjung Jabung Barat 

yang sedang giat giatnya dikembangkan. Desa Serdang Jaya yang merupakan salah 

satu desa   sentra kopi Liberika Tungkal Jambi. Pertanaman kopi pada umumnya 

sudah tua, tanpa pemupukan dan banyak terserang penyakit.. Biotrichoporasi adalah 

teknologi untuk mengatasi penyakit Jamur Akar Putih pada akar dan penyakit karat 

pada daun, kedua penyakit ini merupakan penyakit utama tanaman kopi.Jadi dengan 

teknologi ini limbah padat dan cair dari kandang sapi difermentasi dengan 

Trichoderma sp. Setelah itu diberikan ke pembibitan kopi yang terlebih dahulu sudah 

dilakukan penyusuan menjadi tanaman kopi kaki ganda. Kaki ganda adalah bibit 

kopi dua batang disambung secara penyusuan menjadi satu batang. Kegiatan 

penerapan teknologi yang dilakukan di Desa Serdang Jaya  dan  yang  menjadi mitra 

adalah  KWT RT 1 dan KT RT 3. Kelompok tani ini adalah gabungan dari beberapa 

RT. Metoda pendekatan yang dilakukan adalah melalui bimbingan, penyuluhan dan 

demonstrasi plot (demplot). Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menilai keaktifan 

seluruh anggota Kelompok Tani sejak penyuluhan, DEMPLOT dan kegiatan 

perawatan tanaman dan keberlanjutan membuat teknologi BIOTRICHOPORASI 

dan teknologi ini tetap digunakan dalam pertanaman kopi. Seluruh kegiatan mulai 

sosialisasi program sampai pembuatan laporan membutuhkan waktu selama 8 bulan. 

Evaluasi dilakukan berdasarkan tabel evaluasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini menambah pengetahuan 

kelompok tani kopi dalam perbayakan trichoderma dan manfaatnya, 70 % dari 

peserta yang ikut penyuluhan sudah dapat membuat pupuk kompos dari kulit buah 

kopi, 50 % dari peserta yang hadir sewaktu penyuluhan sudah bisa melakukan 

penyambungan bibit kopi. 

Kata Kunci: Biotrichoporasi, kaki ganda, bibit kopi, trichoderma sp 
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PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Kondisi dan Lokasi Mitra 

Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara adalah salah satu desa sentra sentra produksi 

kopi liberika. Desa ini  sebenarnya sudah mendapat bantuan  dari PEMDA setempat 

untuk dibina dalam bidang perkebunan, namun pembinaannya belum merata dan 

dalam RPJP Kabupaten  Tanjung Jabung Barat sudah masuk dalam daftar desa yang 

akan dibina secara mandiri terutama untuk tanaman lokal specifik daerah mulai pada  

tahun 2016. 

Jumlah penduduk Desa Serdang  Jaya adalah 1.446 jiwa, dengan jumlah laki-laki 

815 jiwa dan dari jumlah tersebut 67,34 persen adalah usia produktif. Sedangkan 

jumlah perempuan 631 jiwa, dan dari 65,21 persen adalah usia produktif (Biro Pusat 

Statistik, 2014).  

Masyarakat di desa ini adalah masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai suku, Jawa, 

Bugis, Madura dan Melayu. Hal ini merupakan suatu dinamika dalam masyarakat 

untuk dapat lebih maju lagi. Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah petani 

dan yang dominan adalah petani kopi. Namun hanya beberapa orang saja yang kebun 

kopinya sudah diremajakan, sebagian besar  kebun kopi petani yang ada sudah tidak 

produktif karena sudah tua dengan usia lebih dari 50 tahun dengan tingkat persentase 

serangan penyakit yang tinggi, sehingga untuk penghasilan hanya mengharapkan 

tanaman pinang yang ditanam sebagai tanaman peneduh bagi tanaman kopi.  

Luas desa ini adalah 82 km persegi. Sebagian besar wilayah ini adalah   kebun kopi 

rakyat. Penduduk setempat pada umumnya adalah petani kopi dan pinang (60 

persen), peternak (25 persen) dan pedagang (15 persen). Desa   Serdang Jaya terdiri 

dari 8 RT yaitu dengan jumlah KK per RT 13 KK sampai 15 KK.  

Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan IbM (Mitra IbM) adalah warga yang 

tergabung dalam suatu kelompok tani kopi, yang merupakan kumpulan  petani  kopi, 

satu  RT terdiri dari 10 sampai 15 KK, jadi setiap kelompok tani kopi adalah wakil 

dari 15 KK yang dikenal dengan Kelompok Tani RT1 sampai KT RT 8. Mitra IbM 

ada 2 yaitu Kelompok Tani RT1 dan Kelompok Tani RT 3. 

Kelompok RT 1 yang akan menjadi sasaran kegiatan ini adalah petani kopi yang 

tergabung dari 5 parit (dusun). Kelompok ini berdiri pada Tahun 1996, dengan 

jumlah anggota 45 orang. Rata-rata pendidikan anggota kelompok tani ini adalah 
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SMP kebawah. Selanjutnya Kelompok tani kopi RT3 yang akan menjadi sasaran 

kegiatan ini adalah petani kopi yang tergabung dari 6 parit. Kelompok ini berdiri 

pada Tahun 1998, dengan jumlah anggota 54 orang. Rata-rata pendidikan anggota 

kelompok ini adalah SMP kebawah. Pada umumnya petani ini tidak bekerja (80 

persen), sisanya ada yang juga berdagang.  

Pada umumnya petani di desa ini dalam budidaya kopi hanya menanam tanpa 

perawatan. Namun, ada beberapa petani yang sudah mulai memberi pupuk namun 

hanya sekali.  Pupuk dari kandang sudah digunakan terutama pupuk kandang sapi 

dan campuran dari limbah ternak. Namun penggunaan limbah ternak pada  

pertanaman kopi mereka hanya sebatas pupuk dasar dan tidak difermentasi. Dalam 

pemupukan selanjutnya sangat tergantung kepada pupuk kimia yaitu pupuk Urea, 

TSP dan KCl. Harga pupuk yang mahal, langka dan lambat datangnya membuat  

tanaman kopi tidak dipupuk.  

Secara umum petani di Desa ini memelihara ternak dihalaman belakang rumah, 

seperti ayam dan kambing. Hanya petani tertentu yang mempunyai sapi. Namun sapi  

ini pada umumnya dilepas sehingga kotoran sapi berserakan disekitar rumah dan 

jalanan antar desa. Belum tampak adanya pemanfaatan dari kotoran ternak. Keadaan 

ini disebabkan petani tidak mengetahui cara memfermentasi kotoran ternak apalagi 

dengan menggunakan biodekomposer. Menurut para petani dengan dibiarkan 

sampai beberapa waktu dapat langsung diambil dan digunakan.  

Penanaman kopi yang sekarang menjadi target Dinas Perkebunan dan membutuhkan 

sosialisasi adalah  Program 3Re. Program 3Re adalah program Rehabilitasi, 

Replanting dan Reuse. Rehablitasi kebun kopi adalah kegiatan untuk memulihkan 

kondisi kebun ke keadaan yang lebih baik, sehingga produktivitasnya meningkat. 

Rehabilitas tanaman kopi ditujukan pada populasi tanaman yang telah berkurang 

karena kesalahan kultur teknis, serangan hama dan penyakit serta kekeringan yang 

mengakibatkan produktivitas tanaman per hektar rendah atau tidak menguntungkan 

untuk diusahakan. Replanting adalah usaha menggantikan tanaman kopi yang secara 

ekonomis tidak menguntungkan lagi karena produktivitasnya rendah sehingga perlu 

diganti dengan yang baru untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. -- Perluasan 

kegiatan, perluasan adalah menanam tanaman kopi di areal baru yang lingkungannya 

sesuai dengan persyaratan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. 

Reuse adalah kegiatan untuk menggunakan kembali tanaman kopi yang sudah tidak 

produktif  dengan teknologi topworking. 
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Pada umumnya petani sudah mendengar metode  2in1 namun dalam pelaksanannya 

masih belum mengetahui caranya dan hasilnya bagaimana. Apalagi teknologi  pupuk 

organik BIOTRICHOPORASI  yang masih belum diketahui. 

Untuk meningkatkan hasil dari introduksi 2in1 maka perlu dicari alternatif budidaya 

yang berbasis organik, dalam budidaya tersebut tidak menggunakan input yang 

berbahan kimia, artinya tidak perlu membeli pupuk anorganik, sehingga pengeluaran 

untuk membeli pupuk dapat dikurangi. 

Jamur akar putih (JAP) disebabkan oleh Rigidoporous microporus dan karat daun 

yang disebablan oleh Hemileia vastatrix merupakan penyakit yang banyak 

menyerang tanaman kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. 

Penyakit ini merupakan momok untuk petani kopi terutama kopi rakyat. Jamur Akar 

Putih termasuk penyakit yang sulit diatasi jika dilihat dari akibat yang 

ditimbulkannya. Prevalensi serangan penyakit tertinggi terjadi pada tanaman muda 

berumur 2 – 3 tahun, meskipun   juga dapat menyerang tanaman berumur enam 

tahun. Serangan pada umur tiga tahun dapat mengakibatkan kematian dalam waktu 

enam bulan sejak terinfeksi dan pada umur enam tahun menyebabkan kematian 

setelah setahun terserang. Infeksi penyakit akar putih terjadi karena persinggungan 

akar sehat dengan sisa-sisa akar tanaman lama yang mengandung spora cendawan 

ini. Penyebarannya bisa dengan bantuan angin yang menerbangkan spora ini. Spora 

yang jatuh di tunggul atau sisa tanaman yang mati akan membentuk koloni. Dari 

tunggul ini jamur menjalar ke akar dan akhirnya menginfeksi akar tanaman yang 

sehat di sekitarnya.  

Petani di Desa ini menggunakan Bayleton untuk mengatasi JAP, namun tunggul 

tanaman mati biasanya tidak dibuang, sehingga dapat terjadi penularan lewat akar 

ke tanaman kopi di sekelilingnya. Petani mengatasi penyakit ini dengan penggunaan 

pestisida sintetik Bayleton dan Dithane M-45. Dengan meningkatnya harga 

pestisida sintetik dan semakin luasnya serangan penyakit ini menyebabkan petani 

akhirnya tidak menyemprot tanaman  kopi yang terserang dan hanya membiarkan 

saja.  

Pemupukan pada tanaman kopi dilakukan dengan menggunakan pupuk sintetik atau 

sama sekali tidak dipupuk. Dengan menurunnya produksi maka kemampuan petani 

untuk membeli pupuk semakin kurang.  Selain hal tersebut juga karena harga pupuk 

yang mahal dan ketersediannya tidak teratur.  Keberadaan pupuk di pasaran sulit 

diperoleh, harus melalui GAPOKTAN dan sangat dibatasi, pada waktu tertentu 



 KONFERENSI NASIONAL PkM-CSR KE-3 TAHUN 2017 | SURAKARTA, 19 – 21 OKTOBER 2017 

 

Teknologi Tepat Guna dan Pendidikan  | 32 

 

terutama bulan Maret sampai Mei, suplai pupuk  mulai tidak teratur, akibatnya petani 

tidak memberi pupuk 

Berdasarkan penjelasan di atas maka   masalah utama di Desa  Sedang Jaya,   adalah 

tingginya serangan penyakit Jamur Akar Putih dan  karat daun karena rehabilitasi 

kebun yang rendah, pemeliharaan tanaman yang tidak teratur misalnya dalam 

pemupukan, keadaan ini  menurunkan ketahanan tanaman terhadap serangan 

penyakit. 

 Permasalahan Mitra 

Desa Serdang Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Betara yang mempunyai 

areal perkebunan kopi yang sangat luas, namun sebagian besar adalah pohon kopi 

tua. Peremajaan tanaman kopi menjadi terhambat, karena banyak tanaman muda 

yang mati pada umur 2 – 4 tahun karena serangan jamur akar putih dan karat daun. 

Peremajaan tanaman kopi yang dilakukan di lahan bekas penanaman kopi tua 

menyebabkan persentase tanaman yang terserang JAP dan karat daun pada tanaman 

yang diremajakan meningkat.   

Infeksi penyakit akar putih   terjadi karena persinggungan akar sehat dengan sisa-

sisa akar tanaman lama yang mengandung spora cendawan ini demikian juga infeksi   

karat daun karena tepung jamur Hemileia vastatrix. Penyebarannya bisa dengan 

bantuan angin yang menerbangkan spora ini.  Tanaman sakit ditandai oleh adanya 

bercak-bercak berwarna kuning muda pada sisi bawah daun, kemudian berubah 

menjadi kuning tua. Di bagian ini terbentuk tepung berwarna jingga cerah (oranye) 

dan tepung ini adalah uredospora jamur H. vastatrix. Bercak yang sudah tua 

berwarna coklat tua sampai hitam, dan kering. Daun-daun yang terserang parah 

kemudian gugur dan tanaman menjadi gundul. Tanaman yang demikian menjadi 

kehabisan cadangan pati dalam akar-akar dan rantingrantingnya, akhirnya tanaman 

mati. 

Sebagian besar petani kurang memperhatikan adanya penyakit jamur akar tersebut, 

karena tidak mengetahui bagaimana caranya. Keadaan ini lama-kelamaan 

menyebabkan meningkatnya tanaman kopi yang terserang jamur akar putih, situasi 

ini menjadi lebih buruk karena tanaman kurang dipupuk. Petani hanya menggunakan 

pupuk kandang ayam dan kotoran sapi seadanya. Keadaan ini menyebabkan 

rendahnya produksi tanaman. Peremajaan tanaman sudah dilakukan namun 

terkendala   oleh jamur akar putih dan jamur Hemileia vastatrix 



 KONFERENSI NASIONAL PkM-CSR KE-3 TAHUN 2017 | SURAKARTA, 19 – 21 OKTOBER 2017 

 

Teknologi Tepat Guna dan Pendidikan  | 33 

 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu di lakukan bimbingan, penyuluhan dan 

DEMPLOT untuk mengatasi masalah-masalah berikut: 

1. Penyakit jamur akar putih dan pada karat daun pada tanaman kopi, dimulai 

dari pembibitan.  

2. Ketergantungan pada   ketersediaan pupuk anorganik di pasaran. 

METODE PELAKSANAAN 

Solusi yang ditawarkan 

Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan adalah pendidikan kepada masyarakat melalui: 

1. Mengadakan ceramah tentang Teknologi BIOTRICHOPORASI, yaitu 

inovasi baru, yang memanfaatkan perananan mikroorganime dan ekstrak 

tanaman. Mikroorganisme yang digunakan berperan meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap penyakit (induksi ketahanan) dan produktivitas tanaman. 

Trichoderma sp. dapat digunakan sebagai komponen pengendali hayati, yang 

diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman.  Trichoderma berfungsi 

sebagai biodekomposer (Trichokompos) dan biofungisida.  

2. Mengadakan penyuluhan dan demontrasi cara perbanyakan biodekomposer 

Trichoderma sp. 

3. Mengadakan penyuluhan dalam bentuk ceramah dan demonstrasi tentang cara 

mempersiapkan Bibit kopi 2 in 1, yaitu bibit kopi dengan akar ganda. 

4. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan. 

5. Pemantauan secara berkala, dengan site visited ke lokasi DEMPLOT dua 

minggu sekali 

Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan yang telah disepakati bersama adalah : 

1. Melakukan bimbingan, penyuluhan dan demonstrasi plot (DEMPLOT) cara   

mendapatkan bibit kopi dengan akar ganda, 
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2. Melakukan bimbingan,  penyuluhan dan DEMPLOT cara membuat pupuk 

organik padat  dan cair BIOPORASI dengan biodekomposer Trichoderma sp. 

dan cara membuat Trichoderma sp. 

Kontribusi  Partisipasi  Mitra 

1. Mengumpulkan seluruh anggota Kelompok Tani RT I dari Dusun Parit I 

dan Kelompok Tani RT 3 dari dusun Parit 3. 

2. Mempersiapkan tempat untuk bimbingan dan penyuluhan (bisa bersamaan 

dengan DEMPLOT) 

3. Mempersiapkan lahan untuk demonstrasi plot. 

4. Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk demonstrasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendampingan alih teknologi di Desa Serdang Jaya tentang pemanfaatan 

kulit kopi menjadi pupuk biotrikoporasi yang diaplikasikan pada bibit kopi berkaki 

ganda dengan 2 cara yaitu penyampaian teori melalui penyuluhan dilanjutkan 

dengan pelatihan dan demplot tentang cara perbanyakan jamur trichoderma, 

pembuatan pupuk trikokompos kulit kopi, teknik membuat bibit kopi berkaki dua. 

Penyuluhan dan pelatihan Pembuatan biotrichoporasi padat dengan 

menggunakan   bahan baku dari kulit buah kopi  

Agar kegiatan berjalan optimal maka pada tahap awal kegiatan dipilih kelompok tani 

yang akan terlibat dalam kegiatan dan lokasi untuk demplot.  Setelah ditentukan 

lokasi pengkajian teknologi, dilakukan sosialisasi dengan kepala desa dan Ketua 

kelompok dengan tujuan untuk memperkenalkan teknologi yang akan dikaji dan 

menentukan jadwal pelaksanaan dan persiapan tempat. 

Sebelum dilakukan pembuatan pupuk biotrichoporasi dari kulit kopi terlebih dahulu 

dilakukan penyuluhan dan pelatihan perbanyakan trichoderma masyarakat tidak 

kesulitan dalam memperoleh biodekomposer nantinya. Dalam perbanyakan 

trichoderma tim mempersiapkan starter trichoderma di laboratorium dengan 

menggunakan beras sebagai media inokulum selama 2 minggu. Untuk perbanyakan 

trichoderma ditingkat petani digunakan ampas kelapa yang sudah disterilkan. 

Masyarakat merespon dengan baik dengan menydiakan ampas kelapa dan peralatan 

yang diperlukan.  
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Setelah masyarakat tau memperbanyak trichoderma maka kegiatan selanjutnya 

adalah pembuatan pupuk organik dari kulit buah kopi. Persiapan kegiatan ini 

dilakukan bersama sama dengan mitra, yang mana mitra membantu dalam 

penyediaan limbah kulit kopi dan pupuk kandang. Proses pengomposan 

membutuhkan waktu 30 hari, dan menghasilkan kompos dengan visual baik, yaitu 

remah dan tidak lengket.  Selama proses pengomposan dilakukan petani tim 

melakukan pendampingan untuk melakukan pengamatan sampai kompos jadi. 

Berdasarkan pengamatan, petani menunjukkan respons yang besar terhadap materi 

yang dilatihkan. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi petani hadir sampai 70 %, 

baik pada kegiatan penyuluhan maupun pelatihan seperti banyaknya pertanyaan 

yang diajukan petani apabila dirasakan mereka kurang memahami sesuatu yang 

disampaikan oleh tim.  Permasalahan yang disampaikan petani adalah apabila setelah 

pengkajian selesai dan petani ingin menerapkan secara berkelanjutan, karena 

sulitnya mendapatkan trichoderma sebagai dekomposer untuk pengolahan kompos. 

Kegiatan ini direspon dengan baik oleh kelompok masyarakat yang menjadi mitra 

terlihat dengan banyaknya anggota yang hadir pada waktu pelaksanaan penyuluhan. 

Dalam pembuatan pupuk mitra dibantu dana untuk bak kompos sebanyak 4 buah.          

 

Gambar 1. Penyuluhan dan Pelatihan perbanyakan trichoderma dan pupuk 

Biotrichoporasi padat 

Kelompok tani kopi libtukom sekarang sudah bisa memproduksi sendiri trichoderma 

padat dengan menggunakan ampas kelapa sebagai media perbanyakan dan mereka 

sudah langsung menggunakannya pada tanaman kopi. 

Pupuk kompos yang sudah jadi tidak saja digunakan untuk tanaman kopi, tapi juga 

digunakan untuk tanaman sayuran yang mereka usahakan. 
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Melakukan penyusuan untuk memperoleh bibit kopi librerika berkaki ganda. 

Tahap awal dari kegiataan ini adalah mempersiapkan bibit untuk batang bawah. Bibit 

kopi yang digunakan adalah bibit kopi unggul yang di peroleh dari penangkar bibit 

yang terdapat di Desa Mekar jaya. Kemudian dilakukan penggabungan 2 bibit 

kedalam 1 polybag dan dipelihara selama satu bulan. 

 

Gambar 2. Penyuluhan dan pelatihan membuat bibit akar ganda 

Dalam penyambungan bibit kopi dilakukan agak terlambat karena terkendala oleh 

musim kemarau sehingga penyambungan baru dilakukan setelah ada hujan. 

Kegiatan penyusuan ini dilakukan bertahap oleh kelompok sampai semua bibit 

selesai disusukan. Satu minggu kemudian dilakukan pemantauan untuk melihat hasil 

kerja dari kelompok tani yang sudah dilatih.  50 persen dari peserta yang hadir sudah 

dapat membuat bibit kopi liberika tungkal jambi berkaki ganda. 

Monitoring dan evaluasi 

Setelah semua kegiatan dilaksanakan 2 minggu kemudian dilakukan monitoring 

tentang keberhasilan perbanyakan trichoderma, mengecek biotrichoporasi yang telah 

dibuat dan memantau pemeliharaan bibit yang sudah dilakukan penyusuan. 
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Hasil monitoring terlihat bahwa yang mau terus memperbanyak trichoderma adalah 

ibu ibu yang mengikuti pelatihan sedang kan pembuatan kompos dan perbanyakan 

bibit kaki ganda dilakukan oleh semua anggota yang aktif.  Terlihat dari seluruh 

anggota yang terdaftar yang aktif melaksanakan sekitar 70 %. 

SIMPULAN 

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini dapat menambah 

pengetahuan kelompok tani kopi dalam perbayakan trichoderma dan 

manfaatnya 

2. 70 % dari peserta yang ikut penyuluhan sudah dapat membuat pupuk 

biotrichoporasi dengan bahan baku kulit buah kopi. 

3. 50 % dari peserta yang hadir sewaktu penyuluhan sudah bisa melakukan 

penyambungan bibit kopi. 
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