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ABSTRAK 

Kopi Liberika  adalah kopi yang unik karena  dapat tumbuh dan beradaptasi di lahan 

gambut pada kondisi minimal. Kopi ini hanya terdapat di Kecamatan Betara, 

sehingga menajdi ikon parawisata bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Kecamatan Betara adalah salah satu kecamatan sentra kopi  namun hasilnya masih 

sangat rendah karena seluruh pengolahan kopi masih dilakukan secara tradisional. 

Akibatnya, produksi kopi yang dipasarkan masih sedikit, atribut-atribut kopi bubuk 

juga masih sangat simple. Keadaan ini menyebabkan pemasaran hanya di sekitar 

Kabupaten ini. Sedangkan Program pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan 

hasil kopi dari aspek hulu dan hilir di pusatkan di kecamatan ini. Sesuai dengan itu, 

kegiatan  Ipteks   ini  dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, pada 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kopi Sri Utomo. Ipteks yang diterapkan adalah 

teknologi untuk meningkatkan produksi kopi dengan replanting tanaman kopi yang 

tua dan berpenyakit berbasis  teknologi pupuk hayati dan perbaikan kualitas kopi 

yang ada dengan teknologi  coffee roasted  yaitu teknologi penggoreng kopi secara 

otomatis. Penerapan ipteks dilakukan dengan metode penyuluhan, pendampingan 

secara inhouse dan infield. Secara inhouse adalalah dengan penyuluhan tentang 

teknologi yang akan diterapkan dan seluruh aspek pemasaran kopi di rumah mitra. 

Infield dilakukan dengan pendampingan dan diskusi tentang budidaya kopi dan 

penerapan pupuk hayati untuk replanting kopi. SOP kopi dimulai dengan waktu 

panen yang tepat, penjemuran, pengolahan dan packing. Pada packing ada informasi 

packing yang sesuai standar. Untuk pemasaran, dibantu dengan menghubungkan dan 

membantu pemasaran kopi ke kedai kopi modern di kota Jambi. Hasil kegiatan pada 

pendampingan infield menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi pada setiap 

kegiatan ( 80 persen) petani mau hadir dan ikut dalam penyuluhan dan demonstrasi  

Kata kunci: Kopi, Liberika, Betara, FD Coffee Roasted 
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PENDAHULUAN   

Kecamatan Betara adalah salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup 

Kabupaten  Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kecamatan  ini  berjarak ± 50 

km dari  Kuala Tungkal (ibukota  Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berjarak ± 

90 km dari Kota Jambi).  Kecamatan  Betara terbagi kedalam 12 desa yaitu Desa 

Bunga Tanjung, Lubuk Terentang, Makmur Jaya, Mandala Jaya, Mekar Jaya, 

Muntialo, Pematang Buluh, Pematang Lumut,  Serdang Jaya, Sungai Tera, 

Telukkulbi dan Terjun Gajah 

Desa Mekar Jaya adalah salah satu desa yang termasuk dalam kategori desa miskin 

dan tertinggal. Desa ini sebenarnya sudah mendapat bantuan dari PEMDA setempat 

untuk dibina dalam bidang pertanian , namun pembinaannya belum merata dan 

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

dibina secara mandiri terutama untuk tanaman lokal specifik daerah dan telah mulai 

dibina sejak tahun 2016. ( Laporan Tahunan Dinas Perkebunan, Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat) 

Jumlah penduduk Desa Mekar  Jaya adalah 1.440  orang, dengan jumlah laki-laki 

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

jumlah perempuan 625 orang, 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  kopi.  

Luas desa ini adalah 82 km persegi, sebagian besar wilayah ini adalah  kebun kopi 

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

persen)  tanaman tersebut ditanam secara tumpangsari, peternak (15persen) dan 

pedagang (25 persen). Desa  Mekar Jaya  terdiri dari  lima dusun  dengan jumlah KK 

per dusun  10 sampai 14 KK. Desa ini sangat terkenal dengan produk kopinya. 

Namun usaha yang dilakukan masih sangat tradisional (Industri Rumahan), sehingga 

pemasaran produk hanya terbatas di sekitar desa dan pada umumnya pembeli juga 

langsung membeli ke rumah pengrajin kopi. Setiap orang yang berkunjung ke 

Kecamatan ini akan singgah ke Desa ini untuk membeli oleh-oleh kopi Liberika 

Tungkal Jambi (Kopi spesifik Kecamatan Betara). Masyarakat yang menjadi sasaran 

kegiatan  penerapan teknologi ini  adalah warga masyarakat atau petani kopi, yang 

tergabung dalam suatu kelompok  usaha bersama (KUB) yaitu KUB Sri Utomo   



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

 

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kesehatan | 177  

 

 KUB Sri Utomo berdiri pada Tahun 2001, dengan jumlah anggota 35 orang. Rata-

rata pendidikan anggota kelompok tani ini adalah SMP kebawah. Kelompok ini 

sudah lama memproduksi dan menjual kopi tapi masih dalam bentuk biji jagung, 

belum dalam bentuk serbuk. Selanjutnya Kelompok Usaha Bersama (KUB)  Mekar 

Sejahtera yang berdiri pada tahun 1998, dengan jumlah anggota 38 orang. Rata-rata 

pendidikan anggota kelompok ini adalah SMP ke bawah. Pada umumnya  petani ini 

tidak bekerja  secara formal (70 persen) sisanya adalah pedagang. 

Kondisi KUB Sri Utomo adalah Industri Rumah Tangga (home industry) yang   

awalnya di jalankan  seadanya hanya untuk sekitar desa, namun lama kelamaan 

setelah berkembang menjadi penghasilan utama keluarga  . Kedua KUB ini hanya 

memperkerjakan 2 orang dalam proses produksi.  Pada awalnya kedua KUB hanya 

menjual kopi dalam bentuk kopi jagung. Setelah mendapat pembinaan dan bantuan 

alat dari pemerintah berkembang menjadi kopi bubuk. Namun setelah beberapa 

tahun tampak pertambahan omzet dan jangkauan daerah penjualan masih sangat 

rendah. 

Selain hal tersebut yang juga menjadi masalah adalah pada umumnya petani pada 

waktu tertentu masih memanen dengan cara mencampur antara kopi yang masih 

hijau dan yang sudah merah karena alasan keuangan. Ini merupakan masalah karena 

menurunkan kualitas kopi sehingga harga menjadi rendah. Selain itu karena alat  

penggorengan masih terbatas sehingga kopi terasa gosong. Hal ini sangat 

mempengaruhi citarasa kopi. 
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Permasalahan KUB kopi Liberika Tungkal Jambi 

Anggota KUB Kopi di Desa Mekar Jaya adalah usaha kopi rumahan (IRT), produksi 

kopi tergolong rendah karena tanaman kopi sudah tua, banyak terserang penyakit 

sehingga produksinya  terbatas dan petani  tidak bersedia untuk  mereplanting 

tanaman kopi mereka  karena kuatir adanya temporary loss income  karena modal 

yang terbatas. Akhirnya, dalam berusaha tani  segala sesuatunya berjalan begitu saja, 

sebagai suatu komitmen untuk menghidupi keluarga, melayani sesama, memberikan 

pekerjaan kepada tetangga.   

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan pada kelompok usaha kopi 

(KUB kopi)  di Desa Mekar Jaya  adalah: 1) Produksi rendah, karena umur tanaman 

kopi yang sudah tua, banyak terserang hama dan penyakit; 2) Keterbatasan modal 

kerja, sehingga kopi pada waktu tertentu di panen hijau, hal ini menurunkan kualitas 
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kopi; 3) Alat yang digunakan sangat sederhana, tidak sanggup membeli peralatan 

untuk pengolahan kopi yang lebih baik sehingga citarasa kopi masih minimal; 4) 

Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi. Penguasaan tentang teknologi adalah 

secara turun temurun. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga 

produksi masih rendah. 

Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan produksi kopi, 

caranya adalah dengan perbaikan di produksi tanaman dengan mereplanting/ 

peremajaan tanaman kopi berbasis pupuk hayati untuk mencegah penyakit tanaman 

sejak fase pembibitan, dan untuk tanaman kopi yang masih menghasilkan, perbaikan 

dilakukan dengan teknologi coffee roaster untuk meningkatkan citarasa kopi. 

METODE  

Metode yang digunakan adalah pendampingan dan pendidikan kepada masyarakat, 

melalui: 

Kegiatan pendampingan secara infield dikebun kopi mitra tentang  replanting  

tanaman kopi dan teknologi untuk mengatasi penyakit yang ditularkan lewat tanah 

dengan teknologi 

 jasa pelatihan, bimbingan, dan konsultasi  tentang alat roasted kopi. 

Introduksi Teknologi  FD COFFE ROASTER  yaitu teknologi dari BPTP untuk  

KUB Kopi, untuk  meningkatkan produksi  kopi sehingga terjadi peningkatan omzet 

dan perluasan pasar,   

Pendampingan dalam bekerja dengan prinsip pemberdayaan melalui 

kelompok. Kelompok sasaran dibagi menjadi dua, sesuai dengan intervensi 

Teknologi FD Coffee  ROASTER yaitu bantuan teknologi penggorengan kopi secara 

otomatis. Pemberdayaan dilaksanakan dengan metode pelatihan di tempat (on the 

job training) mulai dari pengenalan alat, perencanaan produksi, efisiensi 

penggunaan alat dan input.   

Pemberdayaan masyarakat / petani kopi dianalisis berdasarkan jumlah kehadiran 

petani dalam setiap kegiatan dan responnya melalui diskusi berdasarkan questioner 

yang telah di persiapkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan dari penyuluhan, pendampingan dan demontrasi alat di dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel  1.  Hubungan antara kegiatan , target, luaran dan capaian. 

No Kegiatan Target  Luaran Capaian 
1 Demonstrasi 

Teknologi FD 

Coffee Roaster 
(Teknologi  

penggorengan biji 

kopi, dengan 

setelan otomatis) 

20 orang peserta 

hadir dan melihat 

alat kopi tersebut 

ketika di 

demontrasikan   

   

Peningkatan kualitas 

produk dari 

sebelumnya menurut 

tester terasa hangus 

dengan alat ini 

karena otomatis 

dapat di stel apakah 

mild, hard atau soft 

maka  biji kopi di 

goreng sesuai setelan 

dan tidak akan 

hangus. 

Perluasan daerah  

penaman kopi sehta   

  100 persen, 

karena setiap 

anggota  sudah 

melihat dan dapat 

menggunakan 

alat secara 

bergiliran 

2 Demonstrasi 

penanaman kopi ( 

replanting kopi) 

dengan menerapkan 

teknologi PORIZA 

Plus untuk 

menghindari 

penyakit pada 

tanaman kopi dan 

menyuburkan 

tanaman kopi 

 Ada replanting 

kopi, pada kegiatan 

3 orang petani mau 

mereplanting kopi 

seluas 2 hektar, dan 

petani lain juga 

telah bersedia untuk 

mereplanting 

tanaman kopi 

mereka . 

   

 

100 Persen,  

karena sudah 

lebih dari 2 

orang petani 

yang telah 

mereplanting 

kopinya 

 

3 

 

Pendampingan cara 

meningkatkan nilai 

jual dengan 

perbaikan atribut 

kopi. 

 

Minimal  3 orang 

peserta dari 2 KUB 

mau mengubah dan  

mendisain ulang 

label nama dan 

variasi kemasan 

kopi di dalam kotak  

 

Dihasilkan kopi 

dalam  kemasan 

bentuk kotak   dan 

variasi dalam label. 

  

100 persen, 

kemasan dalam 

bentuk kedap 

udara. 

- Label masih 

menggunakan 

label lama karena 

masih banyak 

stocknya 

Sumber: Data primer diolah ( 2017) 
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 Replanting Kopi 

Tanaman kopi di Kecamatan Betara secara umum sudah tua, banyak terserang hama 

dan penyakit, kurang perawatan sehingga produksi menjadi rendah. Produksi kopi 

akan terus menurun karena belum ada usaha dari petani untuk mereplanting tanaman 

kopi mereka. Keadaan ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui bagaimana 

cara mengatasi penyakit tular tanah jamur akar putih dan penyakit yang disebabkan 

oleh Melodygene sp. Berdasarkan hal tersebut maka untuk peremajaan di terapkan 

pada media dipembibitan dengan Trichoporiza Plus. Trichoporiza Plus adalah 

pupuk organik yang juga merupakan pupuk hayati karena mengandung mikroba 

tanah Trichoderma sp dan cendawan mikoriza arbuskular. Keduanya adalah jamur 

untuk melindungi akar tanaman dari penyakit tular tanah. Kegiatan replanting sudah 

diterapkan pada lahan seluas 2 ha sebagai demonstrasi plot ( DEMPLOT). Pada 

waktu pendampingan demplot beberapa petani ikut serta pada kegiatan pemilihan 

bibit, penyiapan lahan, membuat lubang tanam, memberikan media 

TRICHOPORIZA PLUS, menanam, memelihara tanaman termasuk menyiram 

tanaman kopi yang sanggat sensitif terutama pada musim kemarau dimana air sangat 

susah, sungai juga kering, akhirnya air diangkut menggunakan motor. Ini 

menunjukkan partisipasi petani yang tinggi. Papan label di pasang di areal 

DEMPLOT untuk mensosialisasi kegiatan. 
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SIMPULAN 

Pemberdayaan petani kopi pada ke dua KUB menunjukkan hasil yang baik, dilihat 

dari partisipasi kehadiran, keterlibatan dalam penyuluhan, penyiapan tempat untuk 

kegiatan pendampingan dan  ikut serta dalam replanting kopi dan hadir serta 

berperan aktif pada demontrasi coffee roaster. Perluasan pasar sudah dilakukan ke 

beberapa kedai kopi modern di kota Jambi. 

Untuk mempercepat infiltrasi teknologi baru sangat perlu oleh karena itu dibutuhkan 

sosialisasi yang lebih intensif dan mengaktifkan penyuluh lapangan dalam 

mendampingi petani untuk perluasan pasar dan memperbaiki mutu dari produk yang 

dihasilkan. 
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