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Abstrak Kabupaten Bogor memiliki potensi kopi Robusta dengan luas 5.672,84 ha. Dari luas tersebut, 

sebesar 66% (3.760,13 ha) berada pada kondisi tanaman menghasilkan (TM). Rerata 

produktivitas kopi Robusta Kabupaten Bogor sebesar 962 kg biji kopi/ha/tahun. Sentra produksi 

kopi robusta di Kabupaten Bogor terpusat pada dua wilayah, yaitu Kecamatan Sukamakmur dan 

Kecamatan Tanjungsari. Produksi pada kedua wilayah tersebut yang mencapai 2.609.503,00 kg 

atau 72% dari total produksi sebesar 3.617.208,04 kg. Kopi robusta di Kabupaten telah 

mendapatkan penghargaan pada beberapa kontes kopi. Capaian ini membuktikan bahwa kopi 

Robusta Bogor dapat disandingkan dengan kopi Robusta dari daerah lain penghasil kopi Robusta 

seperti Lampung. Sebagai upaya dalam pengembangan kopi robusta di Kabupaten Bogor, 

diperlukan upaya perbaikan kuantitas dan kualitas diantaranya adalah standariasi budidaya dan 

pengolahan kopi. Saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 

telah berperan aktif dalam upaya pengembangan kopi robusta di Kabupaten Bogor salah satunya 

dengan memberikan program bantuan bibit, alat dan mesin, dan pendampingan petani. Adanya 

perkembangan dalam agroindusti kopi di Kabupaten Bogor memberikan dampak terhadap 

ekonomi keluarga petani. Peran pendapatan usaha tani kopi dalam ekonomi keluarga petani 

dapat dibagi menjadi 3, yaitu dominan, seimbang, dan tidak dominan. Selain itu, pendapatan 

usaha petani kopi juga dipengaruhi oleh rantai pasok agroindustri kopi robusta di Kabupaten 

Bogor. Hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku rantai pasok dalam kegiatan 

agroindustri kopi di Kabupaten Bogor meliputi petani kopi sebagai pemasok bahan baku utama, 

pengepul, pengepul besar, coffee shop, dan pelaku lainnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan 

ekonomi petani kopi robusta di Kabupaten Bogor diperlukan beberapa langkah, yaitu 1) 

Peningkatan produksi kopi melalui peningkatan produktivitas, 2) Peningkatan mutu dan cita rasa 

kopi, 3) Menggalakan pemasaran terpadu melalui peningkatan peran kelembagaan petani, dan 

4) Penguatan ekosistem hulu-hilir. 
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Luas Areal dan Sentra Produksi Kopi Robusta 

Kabupaten Bogor 

Data dari Statistik Perkebunan Distanhorbun 

Kabupaten Bogor (2018) menunjukkan bahwa 

Kabupaten Bogor memiliki potensi kopi Robusta yang 

tersebar di 28 Kecamatan dengan luas 5.672,84 ha. 

Dengan luasan tersebut, menjadikan Kabupaten Bogor 

sebagai daerah penghasil kopi Robusta terluas di Jawa 

Barat. Rerata produktivitas kopi Robusta Kabupaten 

Bogor sebesar 961,82 kg biji kopi/ha/tahun. 

 
Gambar 1. Komposisi Tanaman Kopi Robusta Kab. 

Bogor 
Sumber: Statistik Perkebunan Distanhorbun Kabupaten Bogor (2018) 

Dari 5.672,84 ha kebun kopi Robusta di Bogor, sebesar 66% 

(3.760,81 ha) berada pada kondisi tanaman menghasilkan 

(TM). Sisanya yaitu 34% merupakan kebun yang tidak 

produktif, terdiri dari 3% (155,16 ha) tanaman tidak 

menghasilkan/tanaman rusak (TTM/TR) dan 31% (1.756,87 

ha) tanaman belum menghasilkan (TBM). 

 

Terdapat dua kecamatan dengan luas areal terluas, 

yaitu Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan 

Tanjugsari. Total luas areal pada kedua Kecamatan 

tersebut mencapai 4.028,00 ha atau 71% dari total luas 

areal kopi robusta di Kabupaten Bogor. Hal tersebut 

sejalan dengan produksi pada kedua wilayah tersebut 

yang mencapai 2.609.503,00 kg atau 72% dari total 

produksi. 

 

Setidaknya terdapat lima besar sentra produksi kopi 

robusta di Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan 

Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu, Tenjolaya, dan 

Kecamatan Cigudeg. 

 

Tabel 1. Luas areal dan sentra produksi kopi robusta 

Kabupaten Bogor 

No. Kecamatan Luas 

(Ha) 

Produksi 

(Kg) 

% 

Produksi 

1. Sukamakmur 2.694,00 1.512.478,00 42 

2. Tanjungsari 1.334,00 1.097.025,00 30 

3. Cariu 394,00 271.600,00 8 

4. Tenjolaya 285,11 224.000,00 6 

No. Kecamatan Luas 

(Ha) 

Produksi 

(Kg) 

% 

Produksi 

5. Cigudeg 105,88 94.700,00 3 

6. Lainnya 859,85 417.405,04 12 

 Total 5.672,84 3.617.208,04 100 
Sumber: Statistik Perkebunan Distanhorbun Kabupaten Bogor (2018) 

 

Potensi Kopi Robusta Kabupaten Bogor 

Secara keseluruhan produktivitas kopi robusta di 

Kabupaten Bogor mencapai 961,82 kg/ha/tahun. 

Produktivitas tersebut masih lebih baik dibandingkan 

dengan produktivitas perkebunan rakyat (PR) secara 

nasional yang mencapai 798 kg/ha/tahun. Dengan 

potensi yang ada, produktivitas masih dapat 

ditingkatkan dengan melalukan perbaikan pada sektor 

hulu. Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas cita 

rasa kopi perlu juga melakukan perbaikan dalam 

pengolahan kopi. Dari hasil kajian yang telah dilakukan 

PT RPN dijumpai adanya kekeliruan dalam handling 

selama selama proses produksi. Diantaranya adalah 

tempat penyimpanan yang tercampur dengan pupuk 

(tidak ada ruangan khusus), tempat penyimpanan tidak 

memakai alas, alat penjemuran tidak standar, dan 

penggunaan alat yang masih tradisional. Dengan 

berbagai permasalahan yang dijumpai tersebut, 

dukungan berbagai pihak, khususnya Pemerintah 

daerah sangat berperan dalam upaya peningkatan 

kuantitas dan kualitas kopi robusta Kabupaten Bogor.  

 

Tabel 2. Produktivitas kopi robusta Kabupaten Bogor 

No. Kecamatan Produktivitas 

(kg biji kopi/ha) 

1. Tanjungsari 904,4 

2. Cigudeg 902,9 

3. Megamendung 851,0 

4. Jonggol 850,0 

5. Sukamakmur 831,3 

6. Pamijahan 827,8 

7. Tenjolaya 786,1 

8. Babakan Madang 719,0 

9. Cariu 700,0 

10. Sukajaya 692,4 

11. Nanggung 658,0 

12. Jasinga 504,1 
Sumber: Statistik Perkebunan Distanhorbun Kabupaten Bogor (2018) 

Saat ini kopi robusta di Kabupaten Bogor ditanam pada 

dataran tinggi pada ketinggian 800-1.200 mdpl. Hal 

tersebut berbeda dengan di wilayah Sumatera dan 

Jawa yang rata-rata ditanam pada ketinggian 40-100 

TBM

31%

TM

66%

TTM/TR

3%
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mdpl. Dengan penanaman di dataran tinggi, Kopi 

Bogor menjadi memiliki cita rasa asam dan sedikit 

manis. Rasa pahit yang biasa ditemukan di robusta 

justru tidak terlalu dominan pada cita rasa kopi robusta 

Bogor 1). 

 

Sampai dengan 2018, kopi Robusta Kabupaten Bogor 

telah meraih penghargaan-penghargaan kontes kopi, 

di antaranya adalah: 

• Juara 1 dalam Kontes Kopi Spesialti Indonesia 

(KKSI) di Takengon Aceh (2016) 

• Juara 7 dalam Kontes Kopi Spesialti Indonesia 

(KKSI) di Jakarta (2017) 

• Juara 4 dalam Kontes Kopi Spesialti Indonesia 

(KKSI) di Yogyakarta (2018) 

• Penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran 

SIAL Paris, Perancis (2018) 

 

Capaian ini membuktikan bahwa kopi Robusta Bogor 

dapat disandingkan dengan kopi Robusta dari daerah 

lain penghasil kopi Robusta seperti Lampung. Di sisi 

lain, prestasi tersebut baru disumbangkan oleh petani 

kopi Robusta Kabupaten Bogor di daerah/kecamatan 

yang relatif telah berkembang cukup baik seperti, 

Cibulao (Cisarua), Sukamakmur, Tanjungsari, Babakan 

Madang, dan Cariu. Namun, kecamatan-kecamatan 

lain yang memiliki kebun kopi Robusta masih 

memerlukan perbaikan teknis dan dukungan sarana 

produksi dalam pengembangannya sehingga 

diharapkan produk kopi di Kabupaten Bogor 

seluruhnya memenuhi kualitas yang optimal. Dengan 

adanya peningkatan kualitas kopi Robusta Bogor 

secara menyeluruh maka harga jual kopi Robusta 

Bogor dapat meningkat dan pendapatan petani kopi 

Robusta Kabupaten Bogor akan bertambah. 

 

 

Upaya Perbaikan Kuantitas dan Kualitas  

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh PT RPN, 

upaya perbaikan kuantitas dan kualitas yang perlu 

dilakukan diantaranya adalah standariasi budidaya dan 

pengolahan kopi. Strategi perbaikan dibagi menjadi 

aspek agronomis serta aspek panen dan pengolahan. 

 

Perbaikan dalam aspek agronomis diantaranya adalah: 

1. Penggunaan bahan tanam (bibit) dengan klon 

unggulan, melakukan penyambungan tanaman 

kopi dengan entres klon unggulan, dan 

peremajaan tanaman kopi dengan klon unggul 

2. Pemangkasan tanaman kopi 

3. Pengelolaan pohon penaung 

 
1 Pemkab Galakan Produksi dan Promosi Kopi Bogor terhubung berkala 

https://nasional.republika.co.id/  

4. Pengendalian hama PBKo 

5. Aplikasi pupuk kandang 

6. Pembuatan rorak 

7. Penanaman dan pengelolaan penaung tanaman 

kayu (lahan Perhutani) atau lamtoro (lahan sendiri) 

8. Pembuatan teras bangku pada lereng >8% 

 

Adapun perbaikan dalam aspek pengolahan adalah: 

1. Melaksanakan pelatihan pengolahan yang sesuai 

dengan standar, 

2. Melaksanakan penyuluhan tentang sanitasi 

pengolahan yang baik, 

3. Memperbaiki penggunaan peralatan sederhana 

yang sudah dimiliki petani yang dapat 

berpengaruh pada mutu biji kopi, misalnya 

menghindari penggunaan alat tumbuh, karung 

untuk pengeringan di tanah, 

4. Memberikan bantuan peralatan yang lebih 

standar, 

5. Membentuk UPH untuk mengkoordinir 

pengolahan kopi. 

 

 

Peran Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Bogor telah berperan aktif dalam upaya 

pengembangan kopi robusta di Kabupaten Bogor. 

Beberapa kegiatan dan bantuan yang telah dilakukan 

diantaranya adalah: 

1. Pendampingan dari penyuluh pertanian, 

2. Melakukan kajian potensi pengembangan kopi 

robusta, 

3. Memberikan bantuan benih kopi untuk petani, 

4. Memberikan pelatihan pemangkasan tanaman 

kopi, 

5. Memberikan bantuan pembangunan Unit 

Pengolahan Hasil (UPH), 

6. Memberikan bantuan alat dan mesin pengolahan, 

7. Mengadakan promosi dan pameran, 

8. Bersinergi dengan lembaga riset, 

9. Bersinergi dengan pengusaha kopi, 

10. Inisiasi ekspor kopi, 

 

https://nasional.republika.co.id/
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Gambar 2. UPH di Gapoktan Jaya Bakti, Kecamatan 

Pamijahan 
 

 
Gambar 3. Alat pengolahan 

 

 

Peranan Kopi Dalam Ekonomi Keluarga 

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa secara 

umum petani pada lokasi penelitian melakukan 

pengembangan multi komoditas. Hal tersebut 

dikarenakan lahan yang dimiliki oleh petani sangat 

terbatas. Berdasarkan data statistik, petani kopi 

robusta di Kabupaten Bogor mengelola 0,1-2,9 ha per 

jiwa dengan rata-rata 0,4 ha per jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah petani pemilik kebun kopi robusta di 

Kabupaten Bogor 

No. Kecamatan Luas 

Areal 

(Ha) 

Petani 

Pemilik 

(Jiwa) 

Pengelolaan 

Kebun 

(Ha/Jiwa) 

1. Sukamakmur 2.694,00 5.636 0,5 

2. Tanjungsari 1.334,00 1.248 1,1 

3. Cariu 394 135 2,9 

4. Tenjolaya 285,11 630 0,5 

5. Babakan Madang 122 442 0,3 

6. Cigudeg 105,88 481 0,2 

7. Jasinga 87,86 703 0,1 

8. Pamijahan 84,6 361 0,2 

9. Nanggung 80,98 579 0,1 

10. Sukajaya 66,95 565 0,1 

11. Jonggol 64,5 321 0,2 

12. Megamendung 51,17 208 0,2 

13. Lainnya 301,79 1.493 0,2 
 

Jumlah 5.672,84 12.802 0,4 
Sumber: Statistik Perkebunan Distanhorbun Kabupaten Bogor (2018) 

 

Dengan adanya penerapan multi komoditas tersebut, 

pendapatan usaha tani kopi dalam ekonomi keluarga 

dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1. Dominan 

Dalam hal ini pendapatan dari kopi sangat dominan 

karena merupakan sumber pendapatan utama 

dalam menopang sebagian besar kebutuhan hidup 

keluarganya. 

2. Seimbang  

Pendapatan dari usaha kopi dan usaha lainnya 

relatif seimbang, terutama di wilayah yang memiliki 

sawah dan perkebunan lain yang relatif luas. 

3. Tidak Dominan 

Kondisi ini terjadi pada petani yang memiliki sawah 

yang luas dan/atau memiliki usaha pekebunan lain 

yang relatif luas seperti cengkeh yang banyak 

ditemui pada lokasi kajian. 

 

Saat ini pengembangan kopi yang dilakukan oleh 

petani secara umum dilakukan dengan modal finansial 

sendiri (subsidi silang antar komoditas). Sehingga tidak 

heran jika pendapatan usaha tani kopi tidak digunakan 

untuk keperluaan usaha tani kopi, tapi justru untuk 

pengembangan komoditas lain. Tentu saja hal tersebut 

berdampak terhadap performa kebun kopi 

(produktivitas rendah) karena tidak dilakukannya 

pemupukan. 
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Analisis Rantai Pasok 

Hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

pelaku rantai pasok dalam kegiatan agroindustri kopi di 

Kabupaten Bogor meliputi petani kopi sebagai 

pemasok bahan baku utama, pengepul, pengepul 

besar, coffee shop, dan pelaku lainnya. 

 

 
Gambar 4. Rantai Pasok Kopi Robusta di Kabupaten 

Bogor 
 

Berdasarkan Gambar 4, rantai pasok kegiatan 

agroindustri kopi dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 

 

1. Petani → Pengepul besar (pasar)  

Pasar yang menjadi tujuan petani yaitu Pasar 

Leuwiliang, Rangkas Bitung, Ciherang, Jonggol, 

dan Citeureup. Hasil studi menunjukkan bahwa 

sebagian besar petani menjual kopinya ke Pasar 

leuwiliang dalam bentuk green bean. Rata-rata 

harga yang diterima oleh petani berkisar antara 

Rp17.000-18.000/kg green bean. Harga jual yang 

diterima petani tersebut belum termasuk ongkos 

kirim ke pengepul besar (pasar). Pengepul besar 

kemudian menjual ke daerah lain seperti Surabaya 

untuk eksportir. 

 

2. Petani → Pengepul → Pengepul besar (pasar) 

Petani menjual green bean kepada pengepul 

dengan harga Rp14.000-15.000/kg. Selanjutnya 

pengepul menjual green bean tersebut kepada 

pengepul besar di Pasar dengan harga diatas 

Rp17.000/kg. Selisih harga beli pengepul (dari 

petani) dengan harga jual pengepul kepada 

pengepul besar (pasar) menjadi keuntungan yang 

diterima oleh pengepul. Pengepul besar kemudian 

menjual ke daerah lain seperti Surabaya untuk 

eksportir. 

 

3. Petani → Pengepul → Coffe Shop 

Pada rantai pasok ini kopi yang dijual merupakan 

kopi hasil petik merah dan sudah dilakukan sortasi 

oleh petani. Sehingga harga kopi pun menjadi 

meningkat karena target pasarnya adalah coffee 

shop. Petani menjual green bean kepada pengepul 

dengan harga Rp30.000/kg. Selanjutnya pengepul 

menjual kopi tersebut kepada coffee shop dengan 

harga diatas Rp30.000/kg.  

 

4. Petani → Coffe Shop 

Sama dengan rantai pasok ke-3, pada rantai pasok 

ini kopi yang dijual merupakan hasil petik merah 

dan telah dilakukan sortasi oleh petani. Akan tetapi 

yang membedakan adalah petanilangsung menjual 

kopinya kepada coffee shop. Rata-rata harga yang 

diterima oleh petani adalah Rp30.000-40.000/kg 

green bean. Pada rantai pasok ini umumnya 

pemilih coffe shop akan langsung mendatangi 

lokasi petani. Adanya kerjasama antara petani 

dengan coffe shop yang meningkatkan harga jual 

kopi secara tidak langsung membuat petani 

melakukan petik merah dan sortasi biji kopi (green 

bean). 

 

 

Upaya Peningkatan Ekonomi Petani Kopi 

Upaya dalam peningkatan ekonomi petani kopi 

Robusta di Kabupaten Bogor dapat ditempul dengan 

bebarapa strategi sebagai berikut: 

1. Peningkatan produksi kopi melalui peningkatan 

produktivitas. Dengan produktivitas yang sudah 

dicapai saat ini sebesar 961,82 kg/ha/tahun, upaya 

perbaikan pada budidaya dan pemupukan 

diharapkan mampu meningkatkan potensi 

produktivitas hingga diatas 1 ton/ha/tahun. Dengan 

adanya peningkatan produktivitas diharapkan 

mampu meningkatkan produksi secara total dan 

meningkatkan pendapatan petani. 

2. Peningkatan mutu dan cita rasa kopi. Kopi robusta 

Kabupaten Bogor memiliki potensi cita rasa yang 

khas dibandingkan dengan kopi robusta di daerah 

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa 

penghargaan yang diterima oleh kopi robusta 

Kabupaten Bogor pada acara kontes kopi. Harga 

kopi robusta dengan kualitas bagus dipasaran 

dihargai dengan harga yang cukup bagus, yaitu 

mencapai Rp40.000/kg. Bahkan untuk kopi yang 

telah menjuarai kontes harganya dapat mencapai 

Rp80.000/kg. Melihat hal tersebut, harga kopi 

dipasaran sangat tergantung dari kualitas atau 

mutu dan cita rasa kopi itu sendiri. 

3. Menggalakan pemasaran terpadu melalui 

peningkatan peran kelembagaan petani. Posisi 

tawar petani dalam memasarkan kopi sangat 

mempengaruhi harga kopi. Seringkali petani 

berada dalam posisi tawar yang rendah sehingga 
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hanya bertindak sebagai price taker. Hal ini terjadi 

karena petani menjual kopi secara sendiri-sendiri 

kepada pengepul. Keadaan ekonomi yang 

mendesak bahkan sering menjadi alasan petani 

untuk menjual kopi secara sendiri-sendiri kepada 

pengepul dengan sistem ijon atau yarnen (bayar 

setelah penan). Tentu saja kondisi tersebut sangat 

merugikan petani. Sebagai salah satu upaya 

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

menggalakan pemasaran terpadu melalui 

penguatan kelembagaan petani. Dengan penjualan 

terpadu melalui kelembagaan petani yang kuat, 

posisi tawar petani dapat meningkat. Sehingga 

petani tidak selalu menjadi price taker namun 

dapat melakukan negosiasi untuk dapat 

meningkatkan harga jual. Dalam kasus petani 

kakao, kelembagaan petani berperan dalam 

menyediakan sarana produksi pertanian dan 

permodalan, meningkatkan usahatani ke sektor 

hulu dan hilir, meningkatkan mutu hasil melalui 

fermentasi, melakukan pemasaran serta kerja 

sama untuk meningkatkan posisi tawar dan 

kesejahteraan petani kakao selaku produsen 

(Listyati, Dewi, et all. 2014) 

4. Penguatan ekosistem hulu-hilir. Kerjasama atau 

sinergi antara produsen dengan penjualan 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

serapan produk. Disisi lain penjual diuntungkan 

dengan adanya jaminan kontinuitas pasokan dari 

produsen. Kerja sama yang saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak ini akan berdampak 

terhadap stabilitas harga dan keberlangsungan 

dalam penyediaan produk. Dalam rantai pasok kopi 

robusta di Kabupaten Bogor, penguatan ekosistem 

hulu-hilir dapat dilakukan antara petani dengan 

coffee shop. Petani di sektor hulu akan 

mendapatkan keuntungan dengan harga beli yang 

bagus diatas rata-rata harga pasar namun tentunya 

dengan kualitas yang bagus juga. Sedangkan 

coffee shop yang bergerak di sektor hilir 

mendapatkan jaminan pasokan kopi dengan 

kualitas yang bagus dari petani. 
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