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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya
laporan penelitian ini berjudul “Pengembangan Klaster Inovasi Produk Unggulan
Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan kopi mulai dari hulu hingga
hilir dalam upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian kopi Sumatera Utara
dalam menghadapi persaingan pasar lokal dan global.
Klaster inovasi merupakan salah satu bentuk dari jaringan inovasi yang
berfungsi sebagai wahana untuk membangun proses interaksi, keterkaitan dan
kemitraan antar aktor inovasi, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan,
inovasi, difusi, dan pembelajaran sebagai inisiatif strategis penguatan inovasi
melalui kolaborasi Academicy, Business, Government, Community (ABGC).
Kopi sebagai salah satu produk unggulan dan andalan daerah Sumatera Utara
memiliki posisi strategis untuk dikembangkan didasarkan pada berbagai
pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi
dan kelembagaan (pengusaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia,
infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat).
Penelitian ini masih belum sepenuhnya dapat menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi Sumatera Utara. Untuk
itu, kami mengharapkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak, guna
untuk mendukung pengembangan kluster produk unggulan daerah kopi Sumatera
Utara. Demikian kata pengantar laporan akhir ini kami sampaikan, atas bantuan
dan perhatian semua pihak hingga selesainya penelitian ini kami ucapkan terima
kasih. Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan klaster inovasi produk unggulan daerah
kopi dan memberikan solusi bagi pengembangan kopi di Sumatera Utara.

Medan,

Juli 2019.

Tim Penyusun
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ABSTRAK

Kopi Sumatera Utara memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing di
pasar domestik maupun ekspor, dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan.
Pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi Sumatera Utara
menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan
nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja,
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki
prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasi melalui kolaborasi
ABGC (Academicy, Business, Government, Community). Penelitian ini bertujuan
untuk : 1) mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, 2) menyusun
konsep klaster inovasi, dan 3) membentuk manajemen klater inovasi yang
terintegrasi dan sinergi, 4) menyusun roadmap inovasi dan model bisnis dalam
mewujudkan kluster inovasi PUD kopi Sumatera Utara. Sampel penelitian ini
meliputi daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan kopi di Sumatera
Utara yaitu : Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan,
Samosir, Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat dan
Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan penghasil inovasi. Penelitian ini
menggunakan aplikasi model Quaduple Helix dikonfigurasi ke dalam bentuk
Quadro Lateral untuk menghasilkan model klaster inovasi.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diperoleh : 1) permasalahan
pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi, meliputi : aspek
budidaya, panen, pasca panen, pemasaran, permodalan, regulasi, kelembagaan,
dan sosial budaya masyarakat, serta belum adanya sinergi dan kolaborasi secara
sistemik antara aktor inovasi; 2) model Quadro Latera dengan integrasi dan
sinergi ABGC; 3) manajemen klaster inovasi inovasi dalam bentuk model
kolaborasi terintegrasi dan sistemik; dan 4) roadmap inovasi dan model bisnis.
Untuk mewujudkan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi di Sumatera
Utara, maka Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat,
perguruan tinggi, lembaga, petani dan komunitas agar melakukan sebagai berikut:
1) menetapkan kopi sebagai produk unggulan daerah dalam RPJMD dan
Keputusan Bupati/Walikota; 2) penanganan aspek budidaya, panen, pengolahan
pasca panen, pemasaran, permodalan, regulasi, kelembagaan, dan sosial budaya
masyarakat; 3) mengoptimalkan Kebun Induk Kopi Siarang-Arang; 4) sinergi
dalam pembinaan dan sosialisasi penggunaan bibit unggul, pupuk organik
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penyuluhan; 5) inovasi budidaya,
produksi dan pasca panen kopi dan merancang Standar Operasional Prosedur
(SOP) perawatan tanaman, pemanenan, pengolahan dan penyimpanan guna untuk
menghasilkan kopi yang berkualitas sesuai dengan permintaan ekspor; 6)
membuat regulasi pemasaran kopi satu pintu dengan melibatkan koperasi,
BUMDES, BUMD dan pasar swalayan serta membangun outlet, showroom
produk kopi di lokasi wisata dan bandara, e-commerce; 7) membangun rantai
agribisnis kopi di on-farm (budidaya) dan off-farm (agroindustri); serta 8) Science
Techno Park (STP) kopi di Sumatera Utara.
Kata Kunci : Kluster, Inovasi, Produk Unggulan Daerah, Kopi, Kolaborasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan perekonomian daerah yang dilakukan saat ini masih belum
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut
disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah yang sedang dan telah
dilaksanakan

oleh

daerah

terkesan

kurang

sistematik.

Faktor-faktor

tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah
dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Rendahnya daya saing
ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuknya investasi
menjadi kurang signifikan. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah
dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi
ekonomi daerah melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).
Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang
dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan
daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang
diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar),
talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan
sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya
setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. PUD merupakan produk potensial
yang dikembangkan pada suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga
memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global
(Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). PUD menggambarkan kemampuan
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daerah

dalam

menghasilkan

produk,

menciptakan

nilai,

memanfaatkan

sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan
bagi masyarakat maupun pemerintah memiliki prospek untuk meningkatkan
produktivitas dan investasi. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya
saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik
dan/atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).
PUD memiliki arti penting sebagai identitas suatu daerah yang
menunjukkan ciri khas dan kemampuan serta kemandirian suatu daerah dalam
mengelola dan mengembangkan keseluruhan potensi sumber daya alam untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dengan
pengembangan PUD akan memberikan peluang dalam pengelolaan produk
unggulan daerah mulai dari hulu sampai hilir yang pada akhirnya dapat
memberikan alternatif usaha baru bagi masyarakat untuk meningkatkan
pendapatannya. Provinsi Sumatera Utara selama ini dianggap tidak memiliki
produk unggulan daerah, hal ini sebagaimana disampaikan dalam berbagai
pertemuan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti. Permasalahan ini terjadi
dikarenakan tidak adanya rekam jejak dan laporan serta dokumen terkait dengan
PUD Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan kepada Kemenristekdikti dalam
bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara dan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan produk unggulan daerah
di masing-masing daerah. Di sisi lain, perguruan tinggi/lembaga litbang yang ada
di Sumatera Utara selama ini tidak dapat memanfaatkan berbagai program hibah
bersaing yang diberikan Kemenristekdikti setiap tahunnya terkait dengan
pengembangan PUD yang ada di daerah, hal ini terjadi selain dikarenakan tidak
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adanya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penetapan produk unggulan
daerah juga dikarenakan belum adanya kerjasama antara masing-masing
pemerintah daerah dengan perguruan tinggi/lembaga litbang yang ada di daerah
terkait dengan pengembangan PUD.
Suatu daerah yang memiliki produktivitas tinggi dapat dikatakan memiliki
daya saing yang tinggi, dimana dalam konteks produktivitas tergambarkan dari
aspek efisiensi yang mengarah pada input dan aspek efektivitas mengarah pada
output. Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah ini diperlukan dukungan
berbagai teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga
litbang yang ada di daerah. Untuk pelaksanaannya diperlukan dukungan berbagai
kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan PUD melalui kontribusi ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan perguruan tinggi/lembaga litbang,
dunia usaha/bisnis, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sejalan hal
tersebut, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi komoditi cukup banyak yang
dapat dijadikan sebagai produk unggulan daerah dalam upaya peningkatan
perekonomian dan daya saing daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
pengembangan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2023 dengan komoditi utama yang dikembangkan adalah kelapa
sawit dan kopi dengan beberapa komoditi pertanian lainnya sesuai dengan potensi
masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Kopi merupakan salah satu produk unggulan daerah yang dikembangkan
di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ada
sebanyak 10 daerah Kabupaten di Sumatera Utara merupakan daerah penghasil
kopi dengan jenis kopi yang dikembangkan adalah arabika dan robusta, dengan
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Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan penghasil inovasi dikarenakan
memiliki banyak perguruan tinggi dan lembaga litbang. Selain itu, kopi yang
dihasilkan di Sumatera Utara memiliki rasa dan ciri yang khas yang berbeda-beda
antara satu daerah dengan daerah lainnya yang ditandai dengan telah memiliki
kekayaan intelektual di bidang Indikasi Geografis (IG) sebanyak 5 jenis kopi
yaitu:

Kopi Arabika Simalungun, Kopi Arabika Sumatera Mandailing, Kopi

Arabika Sumatera Lintong, Kopi Arabika Sipirok,

dan Kopi Arabika Pulo

Samosir, serta saat ini sedang dalam proses penerbitan IG untuk kopi Arabika dan
Robusta Dairi serta kopi Arabika Karo. Kopi dari Sumatera Utara meskipun
bukan merupakan komoditas dengan produksi tertinggi di masing-masing daerah
kabupaten, namun memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan
menjadi produk unggulan daerah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan permintaan
akan produk kopi dari Sumatera Utara pada akhir-akhir ini terus meningkat
sejalan dengan tren masyarakat untuk mengkonsumsi kopi baik di tingkat lokal
maupun global. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
bahwa pada tahun 2017 komoditas kopi yang dihasilkan mencapai sebesar
66.539,81 ton dengan luas tanaman 86.911,09 ha yang terdiri dari tanaman kopi
Arabika seluas 69.304,92 ha dengan jumlah produksi 58.055,09 ton dan tanaman
kopi Robusta seluas 17.606,17 ha dengan jumlah produksi 8.484,72 ton.
Dalam upaya mewujudkan kopi sebagai produk unggulan daerah,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai kegiatan
terkait dengan pengembangan kopi di Sumatera Utara, antara lain : (1)
melaksanakan berbagai event kegiatan festival kopi; (2) memberikan bantuan
bibit bersertifikasi dan pupuk organik untuk program peremajaan kopi dan
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perluasan areal perkebunan kopi rakyat; (3) memberikan bantuan peralatan
pengolahan kopi; (4) melakukan sosialiasi budidaya kopi yang baik; (5) promosi
kopi sebagai salah satu ikon wisata daerah dengan cara melakukan dan mengikuti
berbagai event pameran; (6) memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di
bidang Indikasi Geografis dan lain sebagainya. Di sisi lain, hal yang menjadi
permasalahan dalam pengembangan produk unggulan daerah kopi di Sumatera
Utara adalah belum terbentuknya sinergi dan kolaborasi antara stakeholders
terkait kopi mulai dari hulu hingga hlilir yang melibatkan Academicy Business
Government Community (ABGC) sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai suatu
klaster inovasi. Berbagai kegiatan pengembangan kopi sebagai produk unggulan
yang dilakukan di Sumatera Utara selama ini masih secara sektoral dan belum
adanya sinergi dan integrasi dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain :
perguruan tinggi, lembaga litbang/perguruan tinggi, pemerintah, pemerintah
daerah, pelaku usaha dan masyarakat (komunitas).
Untuk mewujudkan kopi sebagai produk unggulan daerah masih banyak
hal yang harus dilakukan untuk menjadi perhatian serius semua pihak di Sumatera
Utara mulai dari aspek budidaya, pengolahan hasil produksi, pemasaran dan
produk turunan kopi. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para petani
maupun pelaku usaha dalam pengembangan kopi selama ini di Sumatera Utara,
seperti : kurangnya ketersedian bibit yang berkualitas, tidak adanya standar baku
untuk hasil pengolahan kopi, kurangnya input teknologi dalam pengolahan hasil
panen, harga yang tidak stabil akibat tidak adanya regulasi yang mengatur harga
pasar kopi terutama untuk ekspor. Untuk itu diperlukan berbagai upaya secara
optimal dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait kopi mulai dari hulu
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hingga hilir guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
mewujudkan kopi sebagai produk unggulan daerah Sumatera Utara. Melalui
kolaborasi ABGC diharapkan dapat didesain pengembangan kluster inovasi
produk unggulan daerah kopi Sumatera Utara melalui menstimulus proses dan
aktivitas inovatif melalui meningkatkan interaksi secara intensif, pemakaian
fasilitas bersama, pertukaran pengetahuan dan keahlian yang berkontribusi secara
efektif dalam identifikasi dan akuisisi teknologi, implementasi model bisnis,
rantai nilai (value chain), rantai pasok (supply chain), jaringan kelembagaan dan
diseminasi informasi.
Belum adanya aktivitas yang saling keterkaitan, kemitraan dan jaringan
yang terintegrasi dan sinergi diantara berbagai pihak yang terjadi selama ini
menjadikan kopi Sumatera Utara belum dapat diwujudkan sebagai produk
unggulan daerah. Untuk itu, perlu disusun suatu model yang dapat
menggabungkan keempat pihak tersebut dalam satu wadah atau kegiatan
pengembangan klaster inovasi produk unggulan daerah kopi Sumatera Utara.
Model pengembangan klaster inovasi kopi Sumatera Utara merupakan model
kolaborasi yang terintegrasi dan sistemik dengan memfasilitasi komunikasi yang
intensif dan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga
litbang, industri, pemerintah dan komunitas terkait inovasi-inovasi yang
dibutuhkan dalam pengelolaan kopi sebagai produk unggulan daerah. Dengan
klaster inovasi pengembangan produk unggulan daerah kopi Sumatera Utara
diharapkan akan dapat memberikan warna baru sistem kolaborari terintegrasi
dalam mengelola kopi mulai dari hulu sampai hilir dengan pelibatan berbagai
pihak seperti petani, industri, komunitas, perguruan tinggi dan pemerintah dalam
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upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumatera Utara
sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia dan bahkan di
dunia.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan

uraian

di

atas,

dapat

dirumuskan

beberapa

pokok

permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini, yaitu :
1.

Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan PUD kopi di
Sumatera Utara?

2.

Bagaimana konsep pengembangan klaster inovasi PUD kopi Sumatera Utara?

3.

Bagaimana manajemen klater inovasi yang terintegrasi dan sinergi dalam
mewujudkan PUD kopi Sumatera Utara?

4.

Bagaimana roadmap inovasi dan model bisnis dalam mewujudkan kluster
inovasi PUD kopi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan dan Sasaran
1.3.1. Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kluster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara adalah untuk
menganalisis secara lebih mendalam mengenai potensi pengembangan kluster
inovasi produk unggulan daerah kopi yang dimiliki daerah Sumatera Utara.

1.3.2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan penyusunan Pengembangan Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara, adalah :
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1.

Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan PUD kopi di Sumatera Utara.

2.

Untuk menyusun konsep klaster inovasi berdasarkan PUD kopi Sumatera
Utara.

3.

Untuk pembentukan manajemen klaster inovasi yang terintegrasi dan sinergi
dalam mewujudkan PUD kopi Sumatera Utara.

4.

Untuk menyusun roadmap inovasi dan model bisnis dalam mewujudkan
kluster inovasi PUD kopi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Pengembangan
Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara,
adalah :
1.

Sebagai sumber data dan informasi mulai dari hulu hingga hilir untuk
pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi Provinsi
Sumatera Utara.

2.

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam
upaya untuk pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi
Provinsi Sumatera Utara.

3.

Untuk terbentuk dan terwujudnya model pengembangan kluster inovasi
produk unggulan daerah kopi Provinsi Sumatera Utara.
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1.5. Ruang Lingkup
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Pengembangan Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara meliputi 10 daerah
kabupaten yang dijadikan sebagai daerah prioritas untuk pengembangan kopi
Provinsi Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi,
Karo, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli
Selatan dan Pakpak Bharat, serta Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan
penghasil inovasi bidang kopi di Sumatera Utara. Pemilihan daerah yang
dijadikan sampel dalam pengembangan klaster inovasi produk unggulan daerah
kopi berdasarkan besarnya produksi dari masing-masing daerah kabupaten
sebagaimana data publikasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, serta komitmen dari masingmasing daerah untuk menetapkan dan mengembangkan kopi sebagai komoditi
unggulan daerah. Sedangkan ruang lingkup materi kegiatan penyusunan inovasi
produk unggulan daerah kopi Provinsi Sumatera Utara didasarkan kondisi dan
potensi masing-masing daerah yang meliputi : budidaya, produksi, distribusi dan
pemasaran dengan keterlibatan berbagai pihak yang terkait dengan kopi mulai dari
hulu hingga hilir.
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1.6. Kerangka Pemikiran

Meningkatkan Daya
Saing Daerah

A

G

Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)

Perguruan
Tinggi, Lembaga
Penelitian
Discovery

Peneliti
Daerah

Permasalahan Riset :
- Dokumen RPJPD, RPJMD,
RKPD, RTRW.
- Agenda Riset Daerah (ARD)
dan Jakstrada Iptek
- Isu-isu strategis litbang
- Kebutuhan inovasi
masyarakat & dunia usaha.

Inovasi

FeedBack

Regulasi

B

Menciptakan
Inovasi
Daerah

C

Melakukan
Pengkajian
Penerapan
Inovasi

Perencana

Teknologi

PUD

Database Riset & Inovasi
Unggulan Perguruan Tinggi,
Lembaga Penelitian, Masyakarat

Gambar 1. Kerangka Berpikir Pengembangan Klaster Inovasi PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara
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1.7. Sistematika Penulisan
Sistimatika penyusunan kegiatan Pengembangan Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :
Bab I.

Pendahuluan
Bagian pertama menjabarkan tentang latar belakang dari Pengembangan
Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera
Utara, serta penajaman rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat
dan ruang lingkup kegiatan kajian yang dijabarkan dalam laporan ini.

Bab II. Tinjauan Pustaka
Bagian kedua menjelaskan tentang konsep klaster inovasi, produk
unggulan daerah dan daya saing yang menjadi sumber literatur dan
referensi dalam pelaksanaan pengembangan klaster inovasi produk
unggulan kopi Sumatera Utara.
Bab III. Metode dan Analisis
Bagian ketiga menjabarkan tentang metode dan analisis yang digunakan
dalam kegiatan penyusunan Pengembangan Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara.
Bab IV. Deskripsi Wilayah dan Potensi Kopi di Sumatera Utara
Bagian keempat menggambarkan kondisi wilayah dan potensi komoditas
kopi di masing-masing daerah Kabupaten yang menjadi objek dalam
kajian ini.
Bab V. Hasil dan Pembahasan
Bagian kelima menjabarkan tentang permasalahan dalam pengembangan
produk unggulan daerah kopi di Sumatera Utara, hasil dan analisa terkait
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dengan konsep pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah
kopi, manajemen kluster inovasi produk unggulan daerah kopi serta
roadmap dan model bisnis pengembangan klaster inovasi produk
unggulan daerah kopi Provinsi Sumatera Utara.
Bab VI. Kesimpulan dan Saran
Bagian keenam menjabarkan mengenai keseluruhan analisis yang telah
dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran rekomendasi strategis
yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Pengembangan Klaster Inovasi
Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Klaster Inovasi
Klaster dapat diartikan sebagai jaringan perusahaan-perusahaan yang
terkonsentrasi secara geografis yang dikhususkan kepada para pemasok, penyedia
jasa layanan, perusahaan yang terkait secara industri, dan lembaga asosiasi di
daerah tertentu yang saling bersaing, namun juga saling bekerjasama. Sedangkan
inovasi dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan,
penerapan dan/atau kerekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi atau sosial. Berdasarkan
pengertian di atas, klaster inovasi dapat diartikan sebagai kumpulan pemangku
kepentingan yang terdiri dari : pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat
dan institusi lainnya yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik
tertentu dan beroperasi pada sektor dan regional yang sama dan didesain untuk
mendorong kolaborasi dan interaksi secara intensif, sharing sumber daya,
pertukaran pengetahuan dan berkontribusi secara efektif dalam proses alih
teknologi, difusi teknologi, jejaring bisnis, pemasaran serta penyebaran informasi.
Klaster inovasi merupakan bentuk fisik dari jaringan inovasi yang
merupakan wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor
inovasi, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan
pembelajaran sebagai inisiatif strategis penguatan inovasi. Pengembangan klaster
inovasi dapat juga digunakan untuk mengembangkan industri yang bersifat luas
(broad base) dan terfokus pada jenis-jenis produk unggulan daerah yang
berpeluang memiliki daya saing internasional yang tinggi di pasar domestik dan
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global. Lingkup geografis klaster inovasi dapat sangat bervariasi terentang dari satu
desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah
kecamatan atau provinsi, sebuah klaster inovasi dapat melampaui batas negara dan
bahkan menjangkau beberapa negara.
Kunci keberhasilan dari klaster inovasi adalah kolaborasi antara berbagai
aktor inovasi yaitu : pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan
komunitas

yang

didesain

dapat

merangsang

aktivitas

inovatif

dengan

meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara intensif sehingga mampu
meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah yang akhirnya berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan
kemandirian daerah seperti yang digambarkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Komponen Utama Klaster Inovasi
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2.2. Produk Unggulan Daerah (PUD)
Pembangunan perekonomian daerah dalam era saat ini menghadapi
berbagai tantangan. Di satu pihak, kesenjangan ekonomi antar daerah yang
berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan kemiskinan
merupakan masalah yang belum terselesaikan. Di lain pihak, pembangunan
perekonomian suatu daerah saat ini masih. Hal tersebut disebabkan karena pola
pengembangan ekonomi daerah/lokal yang sedang dan telah dilaksanakan oleh
daerah terkesan kurang sistematik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari
kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya
saing ekonomi daerah.
Permasalahan lainnya yang dihadapi berupa pembangunan yang dilakukan
masih berorientasi sektoral dan kurang memperhatikan karakteristik dan kondisi
dari sumber daya suatu wilayah, sedangkan sumber-sumber daya pembangunan
semakin terbatas. Tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan adalah
mengupayakan pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif
dan efisien, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah termasuk
sumber daya alam dan sumber daya manusianya, serta mengoptimalkan seluruh
sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan ekonomi daerahnya.
Sementara itu, globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional
untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk
negaranegara dari seluruh dunia.
Melalui pembangunan ekonomi, daerah diharapkan mampu menghasilkan
produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi baik di dalam
negeri maupun di luar negeri. Wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai
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wilayah terdepan dalam pembangunan ekonomi nasional, diharapkan mampu
melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus pada
pengembangan produk-produk unggulan agar tidak tertinggal dalam persaingan
pasar bebas minimal di wilayahnya sendiri. Dengan demikian diperlukan berbagai
upaya percepatan pengembangan produk unggulan berorientasi pasar dengan
memperhatikan berbagai peluang bisnis dan investasi yang secara nyata dapat
meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan nilai tambah bagi
pengembangan ekonomi daerah. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi
daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu upaya pengembangan potensi
ekonomi daerah melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).
Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan
kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan
organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah
meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Menurut
Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS. dalam bahan kajiannya tentang Strategi
Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis memaparkan bahwa produk
unggulan atau komoditi unggulan itu merupakan hasil usaha masyarakat pedesaan
yang memiliki kriteria, sebagai berikut :
(a) Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas
bagus, harga murah);
(b) Memanfaatkan

potensi

sumberdaya

lokal

yang

potensial

dapat

dikembangkan;
(c) Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan;
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(d) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan
pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia;
(e) Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.
Banyak penelitian dan kajian yang telah dilakukan terkait dengan produk
unggulan atau sektor ungulan daerah baik dengan menggunakan pendekatan
analisis Location Quotients (LQ) maupun analisis lainnya. Namun titik beratnya
sekarang bukanlah menemukan apa produk ungulan yang ditemukan di daerah,
tetapi lebih mengarah kepada tingkat keseriusan pemerintah daerah dan
masyarakat dalam pengelolaannya. Produk unggulan apapun yang ada tentunya
diperlukan pengelolaan dan pengembangan serta pemasaran secara sinergi dengan
melibatkan seluruh stakeholders terkait mulai dari hulu hingga hilir dalam rangka
meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Apapun
produk unggulan yang akan dikembangkan sangat memerlukan strategi untuk
menjalankan program yang lebih tajam dengan pengendalian rantai-rantai sebagai
berikut :
1.

Secara aktif memperkenalkan produk kita;

2.

Lirik pasar sasaran dengan memperhitungan kapasitas dan daya saing
kompetitif;

3.

Amankan

jalur

distribusi

produk

ke

konsumen,

menjaga

tidak

terputusnya demand dan supply;
4.

Produktifitas atau aktifitas produksi, meliputi ketersediaan bahan baku,
sumber daya manusia;

5.

Teknologi tepat guna, serta mempertimbangkan kendali mutu yang ketat.
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Harapannya adalah agar masyarakat bisa lebih fokus dan memiliki
kepastian dalam pengelolaan sumber daya apakah budi daya tanaman, peternakan
maupun industri kecil dan kerajinan. Dengan adanya pengelolaan dengan rencana
aksi yang berkesinambungan tentunya akan menjadikan tidak adanya keraguan
masyarakat untuk memproduksi dengan pemerintah maupun swasta sebagai mitra
mampu mengakomodir ke jalur distribusi atau pemasaran dengan target pasar
yang jelas. Jika tidak ada pengelolaan mata rantai produksi, kapasitas dan
ketersediaan bahan baku, produksi dan sumber daya manusia dan pemasaran yang
jelas, produk unggulan akan tenggelam dan terlupakan. Produk unggulan daerah
seyogyanya yang mudah dikenal, mudah diingat, mudah ditemukan, dan selalu
tersedia yang mencirikan suatu daerah dan tentunya diharapkan dapat
mensejahterakan masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
500/1404/V/BANGDA/09 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster, bahwa produk
unggulan daerah memiliki karakteristik atau indikator sebagai berikut :
1.

Dimiliki dan dikuasai daerah. Indikator ini memberi makna sebagaimana
diungkapkan oleh Prahalad dan Hamel bahwa produk yang dihasilkan sulit
sekali untuk ditiru oleh kompetitor karena memiliki kekhasan tersendiri,
dalam hal ini dapat berbentuk; sumberdaya, baik berupa bahan baku yang
digunakan dan dihasilkan sendiri, dan atau dimilikinya sumberdaya manusia
terampil yang memproses produksi dengan kekhususan keterampilan yang
mengakar turun temurun atau telah menjadi bagian dari budaya kehidupan
masyarakat setempat.
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2.

Memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini produk yang dihasilkan merupakan
hasil karya masyarakat setempat dan masih memiliki nilai manfaat bagi
konsumennya baik yang bersifat fungsional maupun yang bersifat memberi
pengaruh prestise atau biasa disebut produk yang memiliki goodwill tertentu.
Apabila komunitas yang memiliki keahlian sejenis tersebut berkolaborasi dan
bekerjasama dalam memproduksi produk untuk mendapatkan volume yang
memiliki relatif cukup besar dan mau membangun entitas bisnisnya, maka
akan dicapai suatu sekala ekonomis yang tinggi (volume produksi yang besar
secara agregat), dimana menurut Porter merupakan keunggulan strategi
generik yang disebut dengan cost leadership (keunggulan biaya). Disamping
itu, makna nilai ekonomis juga dapat diartikan produk mampu memberikan
benefit value (nilai manfaat) yang tinggi bagi konsumen yang membelinya
atau pemakainya.

3.

Berdaya saing tinggi. Kata kunci berdaya saing tinggi dapat dicirikan atas,
harga dibandingkan produk pesaing, keunikan produk atau dikenal sebagai
product differenciated. Kata kunci differenciated mengacu juga kepada
dimilikinya kompetensi khusus sebagai produk yang sulit ditiru pesaing. Oleh
karena produk hendaknya memiliki keunikan yang dapat membedakan dari
produk sejenis atau produk subsitusinya atau memang benar benar berbeda
dari produk yang ditawarkan kepada konsumen, antara lain dapat berupa :
mutu, jenis, bentuk, rasa, biaya, atau lainnya, maka nilai keunikan tersebut
memberikan makna differentiated menurut teori strategi Generic Porter,
artinya produk yang dihasilkan masyarakat setempat atau lokal daerah
memiliki perbedaan yang unik dibandingkan pesaing sejenisnya atau produk
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subsitusinya. Dengan demikian nilai perbedaan tersebut dapat memberikan
kemampuan daya saing yang tinggi dan sulit ditiru oleh kompetitornya.
Dalam hal ini bisa juga memberi makna produk tersebut telah memiliki nilai
tambah, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.
Berdasarkan makna butir dua dan tiga, memberi arti bahwa produk unggulan
daerah telah memiliki keunikan produk dan, pasar yang konsisten yang masih
dapat dikembangkan dan dipertahankan untuk masa yang lama, atau dengan
kata lain, siklus umur produk dapat diperpanjang melalui inovasi dan mencari
peluang pasar baru.
4.

Serapan tenaga kerja tinggi. Penyerapan tenaga kerja memberi makna
bahwa keberadaan porduk unggulan daerah mampu memberi dan membuka
lapangan pekerjaan, karena memiliki keunikan dan sesuai dengan need and
wants pasar, maka keberlanjutan dan tumbuh kembang produk sangat
dimungkinkan, meskipun diperlukan inovasi dan penajaman cara kerja
professional dalam membangun dan menjalankan entitas bisnisnya. Dengan
kata lain, apabila produk tersebut mampu menjadi sebuah world class
product, maka pertumbuhan yang besar secara otomatis akan meningkatkan
kebutuhan tenaga kerja, artinya juga akan terjadi peningkatan permintaan
tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan member dampat meningkatnya
serapan tenaga kerja.

5.

Diproduksi dengan kelayakan tehnis (bahan baku dan pasar). Lokal yet
global menjadi salah satu acuan diberbagai Negara dalam membangun sbuah
produk lokal menjadi world class product, oleh karena itu, jiaka sebuah
produk ingin tetap eksis dipasar dunia, maka suka tidak suka, dan mau tidak
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mau harus mencari tahu dan mendapatkan masukkan penggunaan teknologi
yang lebih baik dan lebih efisien dari sebelumnya. Disinilah peran
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran yang
sangat strategis sebagaimana diungkapkan oleh Tsui-chih Wu, Daryanto dan
Yuhana.
6.

Talenta dan kelembagaan masyarakat setempat (sumberdaya manusia,
teknologi, dukungan infrastruktur, kondisi sosial budaya lokal). Artinya
manusia yang memproduksi produk berkembang kapasitas dan kapabilitasnya
dengan memanfaatkan dan dikembangkan dengan bantuan teknologi, Butir
ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas dan kapabilitis sumberdaya
manusia menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara
bisnis produk unggulan daerah, tanpa upaya peningkatan kualitas sumberdaya
manusia pelaku ekonomi di lingkungan masyarakat setempat menjadikan
produk ini secara perlahan akan mati suri. Di lain pihak kearifan lokal sebagai
basis nilai nilai budaya atau norma kehidupan yang dilakoni sejak puluhan
bahkan ratusan tahun yang lampau oleh masyarakat leluhur setempat, hendak
menjadi DNA bagi budaya kerja masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat
memicu dan memacu modal sosial masyarakat setempat, bahwa produk
mereka dapat dijadikan kebanggaan setempat dihadapan masyarakat global,
dan sekaligus dapat dijadikan sebagai icon produk daerah sekaligus menjadi
brand edintity atau regional branding yang memberi rasa keakuan penduduk
setempat sebagai sebuah kebanggaan atas cipta, karya dan karsa masyarakat
lokal.
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Dengan demikian, rumusan sebagaimana yang dikemukakan dalam Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1404/V/Bangda telah memenuhi aspek
akademis dan penelitian empiris yang telah memberikan makna dan arah bagi
kemaslahatan umat manusia. Dalam arti luas, indikator dalam surat edaran
tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris para pakar di bidang
pengembangan ekonomi daerah. Namun demikian, menjadikan produk unggulan
daerah sebagai sebuah world class product di satu sisi masih terdapat beberapa
kendala-kendala, seperti; uniqness (keunikan produk) yang tidak dikembangkan
dan atau dipelajari mendalam makna keunikan produk yang dihasilkan, sehingga
masih terjadi dalam memaknai keunggulan kompetensi inti yang dimiliki daerah,
para pelaku ekonomi belum melakukan operasional secara lebih manajerial dan
berorientasi mutu global; hal lain, seringkali masih terdapat kondisi rendahnya
sekala ekonomis, pelaku ekonomi seringkali tidak dapat memenuhi harapan
memasuki area pasar yang lebih luas.
Kerja industri produk unggulan daerah adalah bekerja agar kontinuitas
produk tersedianya dipasar; penanganan manajemen rantai supplai dan rantai nilai
menjadi bagaian terpenting dalam manajemen logistik industri, dan terakhir
persoalan konsistensi mutu produk, volume produksi dan pencapaian waktu yang
konsisten dan tepat waktu, semua ini dimulai dengan kemampuan merencanakan
produksi dan memasarkan produk. Di lain pihak karena skala ekonominya rendah,
maka perlu pengaturan kerjasama antar industri kecil menengah dalam mencapai
sekala ekonomis tertentu, disinilah peran kelembagaan ekonomi akhir menjadi
tiket masuk menuju pencapaian produk unggulan daerah menjadi icon bagi
dirinya sendiri dan pasar dunia. Produk unggulan daerah menggambarkan
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kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan
sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan
bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan
produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki
daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik
dan/atau menembus pasar ekspor.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu
produk tergolong unggul atau tidak bagi suatu daerah. Kriteria-kriteria tersebut
mnurut Daryanto dan Yundy (2010), adalah : (1) harus mampu menjadi penggerak
utama (prime mover) pembangunan perekonomian, (2) mempunyai keterkaitan ke
depan dan ke belakang kuat baik sesama produk unggulan maupun produk
unggulan lainnya, (3) mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di
pasar nasional maupun internasional baik dalam hal harga produk, biaya produksi,
maupun kualitas pelayanan, (4) memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik
dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku, (5) memiliki status teknologi yang
terus meningkat, (6) mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal
sesuai dengan skala produksinya, (7) dapat bertahan dalam jangka panjang, (8)
tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal, (9) pengembangannya harus
mendapatkan berbagai bentuk dukungan (keamanan, sosial, budaya, informasi dan
peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif dan lainnya, serta (10)
pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.
Pada dasarnya, keberadaan produk unggulan pada suatu daerah akan memudahkan
upaya pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Hanya saja, persepsi dan
memposisikan kriteria serta instrumen terhadap produk unggulan belum sama.
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Akibatnya, pengembangan produk unggulan tersebut menjadi salah urus bahkan
menjadi kontra produktif terhadap kemajuan produk unggulan dimaksud. Sebagai
rujukan pengelompokan produk unggulan untuk menempatkan posisi produk
unggulan dari sisi teori keunggulan, yaitu : a. Produk unggulan komparatif yaitu
produk yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana
daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis; b. Produk unggulan
kompetitif yaitu produk yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif,
dimana produk tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik
dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga; c. Produk unggulan
spesifik yaitu produk yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi
pengusaha dan produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter
spesifiknya;

d. Produk unggulan strategis yaitu produk yang unggul karena

memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Sebagai perbandingan, produk unggulan akan lebih mudah dan lebih
rasional untuk dikembangkan jika memandang produk unggulan tersebut dari
kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positifnya, jika mengelompokkan produk
unggulan berdasarkan potensi pasarnya, maka ukuran keberhasilan produk
unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku
usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi
dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan produk unggulan
tersebut dapat disusun sebagai berikut : a. Produk unggulan pasar ekspor yakni
produk yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor.
Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard dan jumlah yang memadai
sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor; b. Produk unggulan
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pasar tradisional yakni produk yang mampu memenuhi keinginan selera
konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga dan
budaya lokal; c. Produk unggulan pasar modern yakni produk yang telah memiliki
daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantita, dan kontinuita, serta biasa
dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional; dan d. Produk
unggulan pasar industri yakni produk yang merupakan bahan baku utama industri
manufaktur agro.

2.3. Daya Saing Daerah
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2002) menggunakan definisi
daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Martin (2003)
menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup
beberapa elemen utama, antara lain : 1. meningkatkan taraf hidup masyarakat
yang diukur berdasarkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat suatu
wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi oleh faktor produksi yang ada pada suatu
wilayah; 2. mampu berkompetisi dengan daerah maupun negara lain diukur
berdasarkan sektor unggulan dan daya dukung pemerintah terhadap sektor
unggulan di daerahnya; 3. dapat menyediakan lapangan kerja yang diukur dari
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada wilayah dimaksud dan tingkat
penyaluran pembiayaan untuk sektor ekonomi unggulan yang dilakukan pada
wilayah tersebut.
Abdullah dkk. (2002) menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan daya
saing daerah perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Daya saing
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mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada
level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih daya saing sebagai
“kemampuan suatu perekonomian” dari pada “kemampuan sektor swasta atau
perusahaan”; 2. Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan akan
tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Kesemuanya berpadu dalam
suatu sistem ekonomi yang sinergis tanpa memungkiri peran besar sektor swasta
perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal
ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing; 3.
Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tidak
lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam perekonomian
tersebut. Kesejahteraan (level of living) adalah konsep yang sangat luas yang pasti
tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi
dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat; 4. Kata kunci dari
konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap
kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata daya saing menjadi
kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.
Suatu daerah yang memiliki produktivitas tinggi dapat dikatakan memiliki
daya saing yang tinggi, dimana defenisi daya saing kebanyakan didasari pada
konsep produktivitas. Dalam konteks produktivitas sebenarnya menggambarkan
aspek efisiensi dan efektivitas. Efisiensi lebih mengarah pada input, sedangkan
efektivitas lebih mengarah pada output. Pambudhi dalam artikelnya tentang
Daya Saing Investasi Daerah dan Opini Dunia Usaha

dalam Departemen

Perindustrian (2007:95), menyatakan bahwa daya saing (competitiveness) pada
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umumnya didefenisikan sebagai seberapa besar pangsa pasar produk suatu negara
dalam pasar dunia. Defenisi ini didasari pada konsep penguasaan pasar suatu
negara dalam pasar dunia (daya saing negara) atau penguasaan pasar suatu daerah
dalam pasar nasional (daya saing daerah). Semakin besar pangsa pasar yang
dikuasai suatu negara atau daerah maka dikatakan semakin tinggi daya saing
negara atau daerah tersebut.
Defenisi yang lebih luas dari daya saing adalah melibatkan aspek atau
kontribusinya pada kesejahteraan dan keberlanjutan pertumbuhan. Menurut
Satriagung dalam artikelnya tentang Kendala dan Tantangan Membangun Daya
Saing Daerah dalam Departemen Perindustrian (2007:111-124) bahwa daya saing
daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan
tingkat kesejahtraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada
persaingan domestik dan internasional. Beberapa indikator daya saing daerah
lainnya sebagaimana disebutkan oleh Pusat Studi dan Kebanksentralan, adalah :
1) perekonomian daerah, 2) keterbukaan, 3) sistem keuangan, 4) infrastruktur dan
sumber daya alam, 5) ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) sumber daya alam, 7)
kelembagaan, 8) good governance dan kebijakan pemerintah, 9) manajemen dan
ekonomi mikro.
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BAB III
METODE DAN ANALISIS

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara adalah 11 daerah terdiri
dari 10 daerah kabupaten penghasil yang meliputi : Kabupaten Tapanuli Utara,
Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir,
Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Pakpak Bharat, serta Kota Medan sebagai
daerah pusat perdagangan dan penghasil inovasi kopi. Pemilihan daerah ini
berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki
produksi kopi terbesar dan komitmen untuk pengembangan produk unggulan
daerah kopi. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 5 (lima) bulan terhitung
mulai Pebruari s/d Juni 2019.

3.2. Metode Pendekatan Studi
Langkah awal yang dilakukan dalam membentuk kluster inovasi kopi
adalah melalui pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan potensi kopi
dan peluang pengembangan sebagai produk unggulan daerah Provinsi Sumatera
Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan metode snowball sampling,
yang dilaksanakan pada sebelas daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara
atau korespondensi, dimana informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan
sampel berikutnya. Demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan
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sampel penelitian dapat terpenuhi. Pengumpulan data primer ini dilakukan di
masyarakat (petani dan pelaku usaha), Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
perguruan tinggi, komunitas dan staheholders terkait dengan kopi di Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, pemerintah pusat dan daerah penghasil kopi
lainnya sebagai sumber data untuk perbandingan. Pengumpulan data sekunder
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber studi literatur dari buku atau
referensi, hasil kajian dan laporan yang terkait dengan komoditas kopi dan klaster
inovasi yang berasal dari stakeholders terkait serta data dan informasi dari media
cetak, internet maupun dari instansi lainnya yang terkait dengan kegiatan ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. Identifikasi Permasalahan Dalam Pengembangan PUD Kopi di
Sumatera Utara
Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam menunjang penelitian
sesuai dengan tujuan, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
1. Observasi Lapangan
Teknik observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang aktual dan
langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Selain itu,
kegiatan ini bertujuan untuk mengobservasi lokasi baik kodisi fisik maupun
keadaan masyarakat daerah penelitian dengan cara bertemu langsung ke
masyarakat. Observasi ini dilakukan ke lahan-lahan perkebunan kopi yang
dimiliki petani dan para pelaku usaha di bidang kopi yang ada di masingmasing daerah.
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2. Wawancara
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari
narasumber mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan
inovasi dalam mendukung klaster inovasi produk kopi. Informasi diperoleh
dengan mewawancarai langsung kepada narasumber diantaranya aparatur
pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, pihak perguruan tinggi dan
stakeholder terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara terbuka/langsung
(open-ended) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Adapun
narasumber yang diwawancarai di setiap daerah kabupaten adalah OPD
(Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata), petani kopi,
pengusaha kopi, dan pihak perguruan tinggi (akademisi). Sebagai informan
kunci dalam kegiatan kajian ini adalah Ketua Masyarakat Perlindungan Inkasi
Geografis (MPIG) di setiap daerah kabupaten. Melalui informan kunci ini
diperoleh berbagai informasi terkait peluang dan hambatan dalam penerapan
dan pengembangan klaster inovasi kopi di daerah masing-masing.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai
dokumen yang ada di instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan
penelitian

diantaranya

Bappeda,

Balitbang,

Dinas

Pertanian,

Dinas

Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan
UMKM. Studi dokumentasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan data
sekunder.
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4. Studi Literatur
Studi literatur adalah mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan
berbagai informasi dari berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
penelitian berupa peta, dokumen atau data dari instansi di daerah.
5. Focus Group Discussion (FGD)
Data yang diperoleh terkait hambatan yang dihadapi dalam pengembangan
pengelolaan kopi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara kemudian dirangkum
dan dilanjutkan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini
melibatkan

instansi

pemerintahan

terkait

yang

berada

di

daerah

Kabupaten/Kota dan Provinsi, seperti Bappeda, Balitbang dan Dinas
Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan
UMKM, perguruan tinggi, komunitas MPIG, industri dan stakeholder terkait
lainnya. Pada penelitian ini dilakukan sebanyak 10 kali FGD yang
dilaksanakan pada masing-masing daerah kabupaten dengan jumlah perserta
yang hadir pada setiap pertemuan mencapai 15-30 orang.

3.3.2. Penyusunan Konsep Klaster Inovasi
Untuk penyusunan konsep model klaster inovasi dilakukan dengan
menggunakan aplikasi model Quaduple Helix, dimana model ini dikonfigurasi ke
dalam bentuk Quadro Lateral. Pada model ini, yang menjadi pusat dari kegiatan
inovasi adalah pihak akademisi (perguruan tinggi) yang didukung oleh aktor
lainnya seperti pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Peran perguruan tinggi
sebagai penghasil inovasi dan teknologi serta ide-ide kreatif yang dapat
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dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya. Pemerintah sebagai regulator harus
mampu merangsang dan mendorong pertumbuhan investasi bisnis dan
menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dunia usaha sebagai pengguna inovasi
teknologi dan masyarakat (komunitas) dapat merasakan manfaat dalam rangka
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Gambar 3. Pengembangan Kluster Inovasi Model Quadro Lateral

Berdasarkan model Quadro Lateral tersebut, disusun klaster inovasi PUD
kopi dengan tahapan sebagai berikut :
1.

Memetakan hasil riset dan teknologi perguruan tinggi.

2.

Penyusunan konsep klaster inovasi berdasarkan produk unggulan daerah,
rantai pasok dan rantai nilai industri yang telah ditentukan.

3.

Penyusunan inovasi berdasarkan analisis rantai pasok dan rantai nilai industri
yang akan dikembangkan.

4.

Penyusunan model bisnis.
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3.3.3. Penyusunan Manajemen Klaster Inovasi
Dalam penyusunan manajemen klaster tetap mengacu kepada model
klaster di atas, dengan tahapan sebagai berikut :
1.

Memetakan hasil riset dan teknologi perguruan tinggi

2.

Penyusunan konsep klaster inovasi berdasarkan produk unggulan daerah,
rantai pasok dan rantai nilai industri yang telah ditentukan.

3.

Penyusunan inovasi berdasarkan analisis rantai pasok dan rantai nilai industri
yang akan dikembangkan.

4.

Analisis tugas peran dari masing-masing anggota dan mekanisme kerja.

5.

Mendiskusikan kerangka tahapan pengembangan.

6.

Merancang instrument kebijakan dan program.

7.

Menentukan prioritas program aksi.

8.

Membangun dan memperkuat kelembagaan.

9.

Mendorong kesepakatan rencana aksi jangka pendek (operasionalisasi secara
realistis dan memelihara momentum kolaborasi) dan jangka menengah.

3.3.4. Penyusunan Roadmap dan Model Bisnis
Roadmap pengembangan klaster inovasi kopi Sumatera Utara disusun
untuk 4 (empat) tahun ke depan. Roadmap ini akan menjadi pedoman dalam
menuntun manajemen dan anggota klaster untuk mencapai tujuan secara tepat
waktu. Tujuan akhir dari pembentukan klaster adalah untuk menjadikan kopi
sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan harapan untuk menjadikan
Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu sentra penghasil kopi di dunia.
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Model bisnis PUD kopi disusun berdasarkan bisnis Model Canvas, yaitu
sebuah tools yang dihasilkan oleh Alexander Osterwalder yang dipopulerkan
melalui bukunya Business Model Generation (BMC) yang dikembangkan untuk
membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan
melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. Model bisnis ini didukung oleh
sembilan faktor yang mewakili kunci utama pendorong keberhasilan suatu bisnis.
Faktor-fator tersebut diantaranya adalah : 1) Customer Segments : Siapa
konsumen Anda? Seperti apa deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda
pecahkan? Bagaimana karakteristik mereka? Apa yang mereka pikirkan, rasakan
dan lakukan? 2) Value Proposition : Solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen
Anda? Apa yang menarik dari solusi Anda? Apa yang membuat konsumen mau
memilih, membeli, dan menggunakan value Anda? 3) Channels : Bagaimana cara
agar value/solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen? 4) Customer
Relationship : Bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas
konsumen? 5) Revenue Streams : Bagaimana cara bisnis menghasilkan uang
dari value yang ditawarkan? 6) Key Activities : Apakah aktivitas kunci atau
strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition?
7) Key Resources : Apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar
dapat kompetitif dalam menciptakan value? 8) Key Partnership : Siapa partner
yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif? 9) Cost Structuree : Apa saja
faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan?

3.4. Analisis Data
Untuk analisis dan permodelan digunakan pola relasi, sinergi peran dan
fungsi ABG + C (berbasis dokumen, MoU, perjanjian kerjasama, kontrak, pola
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kemitraan, transaksi supplier, buyer dan lain-lain). Dalam hal ini pihak yang
berperan Bappeda, Balitbang, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata,
perguruan tinggi, komunitas, industri dan stakeholders terkait lainnya dalam
bentuk regulasi (RPJMD, RKPD), Perda, Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sistem pelayanan perizinan/kemudahan berusaha terkait dengan
pengembangan PUD kopi Sumatera Utara. Selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode rantai pasok dan rantai nilai (Kemenristekdikti, 2018).
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BAB IV
DESKRIPSI KONDISI DAN POTENSI PUD
KOPI PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1. Kondisi dan Potensi Wilayah Provinsi Sumatera Utara
4.1.1. Visi dan Misi
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pertimbangan potensi, kondisi,
permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang
dihadapi serta isu- isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara telah menetapkan
visi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yaitu : “Sumatera
Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”. Dalam rangka pencapaian visi yang
telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada,
tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :
1.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam
kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan
yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang
menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2.

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan
adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang
baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan
kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3.

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan
karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif,
berdaya saing, dan mandiri.
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4.

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartapat dalam pergaulan
karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga
menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5.

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan
karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah,
penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

4.1.2. Kondisi Wilayah dan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian Barat Indonesia yaitu 10 – 40
Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur dan berbatasan dengan daerah perairan
laut di sebelah Barat dan Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh,
sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau.
Berdasarkan letaknya tersebut, Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 3 kawasan
yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur yang secara administratif
terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota.
Penduduk Sumatera Utara pada tahun 2017 berjumlah 17.262.147 jiwa
yang terdiri atas 7.116.896 jiwa penduduk laki-laki dan 7.145.251 jiwa penduduk
perempuan, dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 100. Jumlah penduduk
tersebut lebih banyak tinggal di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan
dengan jumlah penduduk pedesaan 50,01% dan di daerah perkotaan 49,99%.
Penduduk Sumatera Utara memiliki beragam pekerjaan diantaranya sebagai buruh
atau karyawan sebesar 38,5% dan usaha sendiri sebesar 19,81%. Jumlah angkatan
kerja di Sumatera Utara pada tahun 2017 sebanyak 6,74 juta jiwa dengan angka
kerja 6,37 jiwa serta 377 ribu jiwa terkatogori pengangguran. Penduduk sebagian
besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan
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kehutanan yang mencapai sebesar 37,52%. Sektor kedua terbesar dalam
penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara adalah sektor perdagangan sebesar
22,16% dan kemudian diikuti sektor jasa sebesar 17,26%.

4.1.3. Kondisi dan Potensi Pengembangan PUD Kopi di Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sentra perkebunan di
Indonesia dengan komoditas tanaman utama yang dikembangkan adalah kelapa
sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi. Tanaman kopi meskipun bukan merupakan
produksi perkebunan terbesar di Sumatera Utara, namun kopi memiliki potensi
yang cukup tinggi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah
dikarenakan permintaan pasar pada akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan
secara signifikan sesuai dengan terjadinya tren perubahan konsumsi di masyarakat
baik di tingkat lokal maupun global.
Kopi yang ada di Sumatera Utara memiliki ciri khas dan rasa yang
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainya. Kondisi ini ditandai
dengan kopi Sumatera Utara telah memiliki kekayaan intetelektual dalam bentuk
Indikasi Geografis (IG) sebanyak 5 (lima) yaitu : Kopi Arabika Simalungun, Kopi
Arabika Sumatera Mandailing, Kopi Arabika Sumatera Lintong, Kopi Arabika
Sipirok, dan Kopi Arabika Pulo Samosir, serta saat ini sedang dalam proses
penerbitan IG untuk Kopi Arabika dan Robusta Dairi serta Kopi Arabika Karo.
Adapun luasan dan produksi tanaman kopi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara
sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. Luas Tanaman dan Produksi Kopi di Sumatera Utara Tahun 2017
Jenis Kopi
Luas Tanaman (ha)
Produksi (ton)
Arabika
69.304,92
58.055,09
Robusta
17.606,17
8.484,72
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2018.

4.1.3.1. Kopi Robusta
Potensi kopi robusta di Sumatera Utara dilihat dari luas tanam dan
produksi tertinggi yaitu Kabupaten Dairi dengan luas tanaman sebesar 9.527 ha
dan produksi sebesar 3.677 ton diikuti Kabupaten Simalungun dengan luas
tanaman mencapai 2.440,26 ha dan produksi 2.155,64 ton dan Kabupaten
Tapanuli Selatan dengan luas tanaman 1.639,50 dan produksi 290,48 ton. Dilihat
dari produktivitasnya, daerah yang memiliki produktivitas kopi robusta tertinggi
di Sumatera Utara adalah Kabupaten Simalungun sebesar 0,88 ton/ha/tahun,
Padang Lawas sebesar 0,80 ton/ha/tahun dan Pakpak Bharat sebesar 0,58
ton/ha/tahun dengan data selengkapnya pada tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Luas Tanaman, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta di Sumatera
Utara Tahun 2017
Kabupaten
Luas Tanaman
Produksi
Produktivitas
(ha)
(ton)
(ton/ha/tahun)
Simalungun
2.440,26
2.155,64
0,88
Dairi
8.191,00
3.677,00
0,45
Tapanuli Utara
1.319,49
567,82
0,43
Tapanuli Tengah
179,00
20,42
0,11
Nias
207,00
45,00
0,22
Nias Utara
297,00
57,00
0,19
Nias Barat
115,50
21,00
0,18
Gunung Sitoli
124,00
43,00
0,35
Tapanuli Selatan
1.639,50
290,48
0,18
Labuhanbatu Selatan
18,00
6,00
0,33
Mandailing Natal
1.109,39
399,90
0,36
Pakpak Bharat
288,07
166,76
0,58
Padang Lawas Utara
769,00
322,00
0,42
Padang Lawas
840,86
674,00
0,80
Padang Sidempuan
68,90
38,70
0,56
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2018.
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4.1.3.2. Kopi Arabika
Potensi pengembangan kopi arabika di Sumatera Utara lebih tinggi
dibandingkan kopi robusta. Daerah yang memiliki produksi kopi arabika tertinggi
di Sumatera Utara adalah Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah produksi
adalah 13.923,52 ton, Kabupaten Simalungun dengan jumlah produksi 9.743,76
dan Kabupaten Dairi dengan produksi 8.409,00 ton. Dilihat dari produktivitasnya,
daerah yang memiliki produktivitas kopi arabika tertinggi di Sumatera Utara
dengan urutan adalah Kabupaten Simalungun

sebesar 1,24 ton/ha/tahun,

Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 1,11 ton/ha/tahun dan Kabupaten Tapanuli
Utara sebesar 0,96 ton/ha/tahun dengan data selengkapnya pada tahun 2017
sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Tanaman, Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika di Sumatera
Utara Tahun 2017.
Kabupaten
Luas Tanaman
Produksi
Produktivitas
(ha)
(ton)
(ton/ha)
Deli Serdang
689,05
447,40
0,65
Langkat
70,40
61,24
0,87
Simalungun
7.834,48
9.743,76
1,24
Karo
8.378,44
6.877,02
0,82
Dairi
10.682,00
8.409,00
0,79
Tapanuli Utara
14.485,06
13.923,52
0,96
Tapanuli Selatan
3.130,40
1.073,86
0,34
Mandailing Natal
2.907,85
2.154,31
0,74
Toba Samosir
4.076,36
3.741,00
0,92
Humbang Hasundutan
11.374,50
6.807,10
0,60
Pakpak Bharat
949,14
1.050,79
1,11
Samosir
4.913,24
3.866,35
0,79
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
diperoleh sebaran daerah sebagai penghasil kopi Arabika terbesar dengan 10
daerah kabupaten yang menjadi prioritas untuk pengembangan kopi di Sumatera
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Utara yaitu : Karo, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir,
Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal
dengan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah penghasil kopi arabika
terbesar pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 13.923,52 ton dengan luas
areal tanam 14.485,06 ha, sedangkan terendah penghasil kopi arabika adalah
Kabupaten Tapanuli Selatan dengan produksi 1.073,86 ton dengan luas areal
tanam 3.130,40 ha.
Untuk kopi robusta dengan penghasil terbesar sebanyak 5 daerah
kabupaten yang menjadi prioritas untuk pengembangan kopi di Sumatera Utara
yaitu : Kabupaten Dairi, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan
Mandailing Natal, dengan Kabupaten Simalungun merupakan daerah penghasil
kopi robusta terbesar pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 3.677,00 ton
dengan luas areal tanam 8.191,00 ha, sedangkan terendah penghasil kopi robusta
adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan produksi 290,48 ton dengan luas areal
tanam 1.639,50 ha.
Sejalan hal tersebut, sesuai dengan tren permintaan pasar yang terjadi saat
ini, maka kopi layak untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan yang
menjanjikan untuk dikembangkan dalam kluster inovasi di Sumatera Utara. Luas
areal tanaman dan produksi kopi arabika di Sumatera Utara pada tahun 2017
mencapai sebesar 69.969,13 ha dengan produksi mencapai 58.155,35 ton,
sedangkan untuk kopi robusta luas tanaman mencapai sebesar 17.606,17 ha
dengan produksi mencapai 8.484,72 ton.
Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan sebagai salah satu penghasil kopi
di Indonesia. Jenis kopi yang terdapat di Sumatera Utara adalah kopi arabika dan
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robusta, Kopi yang ada di Sumatera Utara memiliki ciri khas dan rasa yang
berbeda-beda dari setiap daerahnya, seperti Kopi Lintong dari Humbang
Hasundutan, Kopi Sidikalang dari Dairi, Kopi Mandailing dari Mandailing Natal,
Kopi Sipirok dari Tapanuli Selatan, Kopi Simalungun dan lain-lain. Beberapa
produksi kopi yang ada di masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Utara telah
memiliki indikasi geografis seperti : Kopi Arabika Simalungun, Kopi Arabika
Sumatera Mandailing, Kopi Arabika Sumatera Lintong, Kopi Arabika Sipirok,
dan Kopi Arabika Pulo Samosir kopi Mandailing, sedangkan beberapa kopi yang
berasal dari daerah lainnya sedang dalam proses untuk pendaftaran Indikasi
Geografis (IG) yaitu kopi Robusta Dairi, Kopi Arabika Dairi dan Kopi Arabika
Karo.

Gambar 4. Peta Sebaran Daerah Penghasil Kopi di Sumatera Utara

Produktivitas tanaman kopi ini sangat menentukan untuk dilakukan
pengembangan, dimana daerah-daerah yang memiliki produktivitas tinggi
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diprioritaskan untuk pengembangan kluster inovasi kopi di Sumatera Utara. Bagi
daerah-daerah yang memiliki produktivitas rendah perlu dilakukan peremajaan
terhadap tanaman kopi Arabika yang ada. Di sisi lain, untuk pengembangan
kluster inovasi kopi di Sumatera Utara akan diprioritaskan bagi daerah-daerah
yang siap untuk melaksanakannya kluster inovasi kopi yang ditandai dengan
adanya komitmen dari masing-masing pemerintah daerah.
Di sisi lain, produktivitas tanaman kopi robusta maupun kopi arabika yang
masih rendah ini sangat memerlukan penanganan serius untuk dilakukan
peremajaan, dimana daerah-daerah yang memiliki produktivitas tinggi sangat
diprioritaskan untuk pengembangan kluster inovasi kopi di Sumatera Utara. Bagi
daerah-daerah yang memiliki produktivitas rendah juga perlu untuk dilakukan
peremajaan terhadap tanaman kopi yang ada tentunya memerlukan penelitian
guna untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi.

4.2. Kondisi dan Potensi Daerah Kabupaten Penghasil Kopi di Provinsi
Sumatera Utara
4.2.1. Kabupaten Karo
Secara geografis Kabupaten Karo terletak diantara 2,500-3,19000’00”
Lintang Utara dan 97,550-98,380 Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten
Langkat dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Kabupaten Dairi dan
Kabupaten Samosir di sebelah Selatan, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam di
sebelah Barat serta

Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun di

sebelah Timur. Kabupaten Karo berada dengan ketinggian wilayah antara 2001.500 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah lebih kurang 2.127,25
km2 atau sekitar 2,97% dari luas Provinsi Sumatera Utara.
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Komoditas tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kabupaten
Karo adalah kemiri, kopi, kelapa, tembakau, coklat, kelapa sawit, cengkeh dan
aren. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Karo diperoleh bahwa
komoditas kopi yang banyak dikembangkan di Kabupaten Karo adalah jenis
Arabika dengan dengan produktivitasnya pada tahun 2017 sebesar 1,048 ton/ha
dengan produksi kopi 8.777,02 ton dan luas areal tanam 8.378,00 ha. Tanaman
kopi merupakan salah satu produk unggulan yang dikembangkan di Kabupaten
Karo.
Tanaman kopi ini merupakan tanaman perkebunan yang banyak
diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Karo, guna untuk meningkatkan
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jenis tanaman kopi yang
banyak dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Karo adalah jenis kopi
Arabika. Secara umum tanaman kopi di Kabupaten Karo tumbuh pada ketinggian
500 - 2.000 mdpl dengan suhu rata-rata 21-24OC dengan curah hujan 2.000 3.000 mm dan didukung oleh struktur tanah yang baik dengan kandungan bahan
organik 3% serta pH 5,50-6,5. Lokasi penanaman kopi di Kabupaten Karo
dijumpai tersebar di 17 kecamatan dengan luasan lahan tertinggi berada di
Kecamatan Merek, Tiga Panah, Simpang Empat, Payung dan Munthe. Kecamatan
Merek saat ini dikenal sebagai sentra produksi kopi, hal ini dikarenakan wilayah
ini merupakan daerah pengembangan tanaman kopi dengan areal penanaman
mencapai seluas 1.500 ha (Pemerintah Kabupaten Karo, 2018). Daerah yang
menjadi sentra penanaman kopi di Kabupaten Karo di bagian timur yang berada di
sekitar kaki Gunung Sibayak, Gunung Pintau, Gunung Barus dan Gunung
Sibuaten. Produksi kopi dari Kabupaten Karo selama ini telah merambah berbagai
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negara di Eropa dan Amerika Serikat serta sudah masuk ke Timur Tengah dan
Tiongkok.
Potensi dan peluang untuk pengembangan kopi di Kabupaten Karo ini
tidak bisa dilepaskan begitu saja, apalagi jauh sebelumnya di dataran tinggi Karo
sudah berdiri gudang penampungan dan pengemasan ekspor khusus untuk
perusahaan kopi terbesar Starbucks bernama Sumatera Speciality Coffee. Hal ini
yang mendorong masyarakat di Kabupaten Karo saat ini untuk kembali lagi mulai
menanam kopi bukan hanya karena peluang pasarnya yang terbuka lebar, tetapi
juga didasari pengelolaan tanaman ini terbilang sangat mudah dan berbiaya
rendah. Peluang untuk pengembangan kopi di Kabupaten Karo didukung oleh
faktor tanah cukup baik dan didukung iklim yang sesuai untuk budidaya kopi,
sehingga ke depannya diharapkan dapat menjadi salah daerah pengembangan
klaster inovasi produk unggulan daerah kopi Karo di Sumatera Utara. Hal ini
dapat terjadi karena kopi merupakan salah satu produk unggulan yang memiliki
potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan banyak dibudidayakan oleh
masyarakat di Kabupaten Karo.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Karo berdasarkan hasil FGD dan wawancara diperoleh antara lain : (1)
ketersediaan sumber benih berkualias dan bersertifikat terbatas; (2) harga gabah,
green bean dan roastbean tidak stabil; (3) terbatasnya teknologi pasca panen; (4)
sosialisasi dan pembinaan kepada petani terkait budidaya kopi belum maksimal;
(5) quality control terhadap kualitas kopi belum ada; (6) lembaga khusus
pengelola hasil panen belum tersedia; (7) penanganan hama penyakit tanaman
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belum maksimal; dan (8) sosial masyarakat (perubahan mainset petani terhadap
produk kopi).
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah menetapkan kopi sebagai salah
satu komoditas unggulan daerah, hal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Kabupaten Karo Nomor 050/Bappeda/2017. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat
ini telah dihasilkan berbagai produk kopi di Kabupaten Karo antara lain : Kopi
Cimbang, Assri Coffee, Euphoria Coffee, Pak RM Coffee, Kopi Bru Karo,
Karobika, Kahoowa Coffee, Kopi Naman, Gundaling Coffe dan beberapa produk
turunan seperti teh dari kulit biji kopi,

kompos, cascara, minyak wangi,

pengharum ruangan, lulur, sabun dan masker. Kabupaten Karo saat ini juga
sedang melakukan proses pendaftaran kekayaan intelektual di bidang Indikasi
Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM untuk produk kopi Karo yang dihasilkan di daerah ini. Masyarakat di
Kabupaten Karo saat ini bertanam kopi bukan hanya karena peluang pasarnya
yang terbuka lebar, tetapi juga didasari pengelolaan tanaman ini terbilang sangat
mudah dan berbiaya rendah. Peluang untuk pengembangan kopi didukung oleh
faktor tanah cukup baik dan sesuai untuk budidaya sehingga ke depannya
diharapkan dapat menjadi salah kluster inovasi kopi di Sumatera Utara.

4.2.2. Kabupaten Dairi
Secara geografis Kabupaten Dairi terletak diantara 2015’00”-3000’00”
Lintang Utara dan 98000’00”-98030’00” Bujur Timur, berbatasan dengan
Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo di sebelah Utara, Kabupaten
Pakpak Bharat di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Selatan di sebelah Barat dan
Kabupaten Samosir di sebelah Timur. Kabupaten Dairi berada dengan ketinggian
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wilayah antara 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah
lebih kurang 1.927,80 km2 atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara.
Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan dan 161
desa dengan luas wilayah mencapai 1.927,80 km² dan jumlah penduduk sekitar
322.748 jiwa pada tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 167 jiwa/km².
Kabupaten Dairi memiliki berbagai potensi di sub sektor perkebunan yang
terdiri dari : kopi, kemiri, coklat, kelapa dan karet. Tanaman kopi merupakan
tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Dairi dengan jenis
kopi yang dikembangkan adalah kopi robusta dan arabika, sehingga menjadikan
kopi sebagai komoditas unggulan daerah. Produksi kopi di Kabupaten Dairi pada
tahun 2017 terdiri dari kopi Arabika sebesar 8.409,29 ton dengan luas lahan
11.381,51 ha dan produktivitas 0,739 ton/ha/tahun, sedangkan untuk kopi Robusta
dengan produksi sebesar 3.677,12 ton dengan luas lahan 9.526,03 ha

dan

produktivitas 0,386 ton/ha/tahun. Potensi ini mengindikasikan bahwa kopi
merupakan komoditas unggulan daerah Kabupaten Dairi.
Kopi yang diproduksi di Kabupaten Dairi dikenal dengan nama Kopi
Sidikalang dengan beberapa merek kopi yang terkenal dari Kabupaten Dairi
adalah Kopi Tanpak. Perkebunan kopi di Sidikalang sangat berpotensi untuk
dikembangkan menjadi agrowisata. Potensi produksi kopi dan pengolahan kopi
yang cukup banyak menjadikan daerah Sidikalang layak untuk dikembangkan
menjadi salah satu pengembangan kluster inovasi produk unggulan daerah kopi di
Sumatera Utara, hal ini mengingat luas tanaman dan produksi kopi yang cukup
besar yang ada dijumpai di daerah ini dan kopi Sidikalang merupakan komoditas

47

spesifik lokal sebagai komoditi unggulan daerah. Penyebaran tanaman kopi di
Kabupaten Dairi dijumpai hampir di seluruh kecamatan.
Pemasaran kopi Sidikalang mencakup Indonesia dan luar negeri seperti
Amerika, Eropa, Korea dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan daya saing
kopi Sidikalang, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi melalui komunitas
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sedang dalam proses
pengajuan untuk pendaftaran sertifikasi Indikasi Geografis (IG) ke Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelaktual Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan
karena Pemerintah Kabupaten Dairi meyakini bahwa pasar untuk kopi Sidikalang
akan terbuka lebih luas apabila telah memiliki IG guna untuk dapat menarik
investasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kopi
Sidikalang. Investasi dan kerjasama bisnis yang diharapkan antara lain berupa
peningkatan kapasitas para pelaku kopi dari hulu hingga hilir atau mulai dari
produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Dairi berdasarkan hasil FGD dan wawancara dipetroleh antara lain: (1) tingkat
pemahaman masyarakat terhadap budidaya kopi masih rendah (penyediaan bibit
unggul, metode penanaman, pemeliharaan, panen); (2) adanya mainset petani
yang keliru terhadap arti penting IG (petani berpendapat bahwa IG memberikan
dampak yang signifikan terhadap harga, namun kenyataan tidak); (3) pengolahan
pasca panen (metode pengupasan, pengeringan, penyimpanan, packing) belum
maksimal; (4) dukungan dan apresiasi pemerintah daerah terhadap pengelola kopi
(petani, pelaku usaha dan komunitas) masih rendah; (5) kluster inovasi budidaya
kopi berdasarkan jenis (arabika dan robusta) belum ada; (6) pendamping petani
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masih sangat sedikit; dan (7) komitmen tegas dari pimpinan daerah terhadap
program pengembangan kopi (program dari komunitas dan pemerhati kopi belum
sinergis dengan program pemerintah daerah) belum maksimal.

4.2.3. Kabupaten Pakpak Bharat
Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2o15'00''3032'00" Lintang Utara dan 96000'00''-98031'00'' Bujur Timur, berbatasan sebelah
Utara dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Samosir,
sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang
Hasundutan, dan sebelah Barat dengan Kabupaten

Aceh Singkil dan Kota

Subulussalam. Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30 km
terdiri dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan
Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube,
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan
Kecamatan Pagindar. Kabupaten Pakpak Bharat terletak dekat garis khatulistiwa
sehingga tergolong ke daerah beriklim tropis berada ketinggian antara 700-1.500
mdpl dengan kondisi geografis berbukit-bukit.
Produksi utama sub sektor perkebunan di Kabupaten Pakpak Bharat pada
tahun 2017 adalah tanaman gambir sehingga menjadikannya sebagai komoditas
andalan daerah dengan luas areal tanaman 1.374,86 ha dan produksi sebesar
1.573,75 ton. Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat akan menjadikan
daerahnya sebagai daerah penghasil gambir terbesar melalui Program Sejuta
Gambir. Selain gambir, kopi merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan
di Kabupaten Pakpak Bharat dengan jenis kopi yang dibudidayakan di daerah ini
adalah jenis kopi Robusta dan Arabika.
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Produktivitas kopi tertinggi di Kabupaten Pakpak Bharat adalah kopi
Arabika yang memiliki produktivitas hasil 1,179 ton/ha/tahun dengan luas areal
tanam 945,56 ha dan produksi 1.114,59 ton, sedangkan untuk kopi Robusta
memiliki produktivitas hasil 0,560 ton/ha/tahun dengan luas areal tanam 206,80
ha dan produksi mencapai 115,80 ton. Untuk mendukung pengembangan kopi,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan kopi sebagai salah satu
produk unggulan daerah melalui penetapan Keputusan Bupati Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 217 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015. Produk kopi dari daerah
Pakpak Bharat yang terkenal yaitu kopi Lapang yang merupakan bubuk kopi
Robusta.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Pakpak Bharat dari hasil FGD dan wawancara diperoleh antara lain: (1) tingkat
pemahaman masyarakat tentang budidaya kopi masih rendah (penanaman,
pemupukan, perawatan, penggunaan pohon pelindung dan pemanenan); (2)
ketersediaan dan harga bibit bersertifikat terbatas dan tidak stabil; (3) kebun induk
sebagai sumber bibit berkualitas belum ada; (4) permodalan yangterbatas; (5)
BUMD masih terbatas hanya pada produk gambir dan jagung; (6) komitmen
masyarakat terhadap komoditas yang ditanam masih kurang; (7) pemasaran
produk kopi khususnya kopi robusta masih terbatas dan sulit memenuhi
kebutuhan pasar; (8) harga jual kopi tidak stabil dan tidak terjamin, umumnya
masih ditentukan oleh tengkulak; (9) petani kopi bersifat petani gurem (menanam,
mengolah, dan menjual sendiri); (10) tren menanam kopi masing bersifat
musiman sesuai dengan trend harga kopi yang tinggi; dan (11) keterbatasan alat
dan teknologi pengolahan pasca panen.
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4.2.4. Kabupaten Simalungun
Secara astronomis Kabupaten Simalungun terletak pada garis 2o36’- 3o18’
Lintang Utara dan 98o32’-99o35’ Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten
Serdang Bedagai di sebelah utara, Kabupaten Toba Samosir di sebelah Selatan,
Kabupaten Batu Bara dan Asahan di sebelah Barat dan Kabupaten Karo di sebelah
Timur. Kabupaten Simalungun memiliki luas daerah 4.372,5 km2 dan berada
pada ketinggian 0-1.400 meter di atas permukaan laut yang merupakan kabupaten
terluas ketiga di Sumatera Utara terdiri atas 32 kecamatan. Jumlah penduduk
Kabupaten Simalungun sebayak 859.229 jiwa yang terdiri atas 428.105 jiwa lakilaki dan 431.123 jiwa perempuan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Simalungun pada tahun 2017 sebesar 416 jiwa dengan penduduk yang bekerja
pada sektor pertanian (54,60%) serta sektor jasa, hotel dan restoran (31,71%).
Kabupaten Simalungun memiliki letak yang cukup strategis karena berada
di kawasan wisata Danau Toba-Parapat dan memiliki suhu udara rata-rata pada
tahun 2016 adalah 22,10°C dengan suhu rata-rata terendah 16,40°C dan suhu ratarata tertinggi 28,90°C. Penyinaran matahari yang terjadi pada tahun 2016
mencapai rata-rata 3,9 jam/hari atau sebesar 48,3 persen dan rata-rata penguapan
3,7 milimeter/hari serta rata-rata kelembaban nisbi udara harian sebesar 80%
dengan kecepatan angin maksimum di tahun 2016 mencapai 1 knot.
Komoditas sub sektor perkebunan yang paling banyak diproduksi di
Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 adalah karet dan sawit.

Produksi

perkebunan lainnya yang cukup banyak dikembangkan di Kabupaten Simalungun
adalah kopi Arabika dan kopi Robusta. Kopi Arabika merupakan tanaman
perkebunan rakyat terluas ketiga dengan produksi 9.743,50 ton dan luas areal
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tanam 7.876,00 ha dengan produktivitas mencapai 1,237 ton/ha/tahun, sedangkan
untuk kopi Robusta mencapai produksi sebesar 2.155,60 ton dengan luas areal
tanam 2.441,30 ha dan produktivitas hasil 0,883 ton/ha/tahun.
Untuk mendukung pengembangan kopi di daerah, Pemerintah Kabupaten
Simalungun telah menetapkan kopi sebagai salah satu produk unggulan daerah
melalui Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 168.45-2958/24.4/2019
tanggal 22 Maret 2019. Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang pertama
kali memiliki kekayaan intelektual di kopi bidang Indikasi Geografis (IG) di
Sumatera

Utara.

Produk-produk

kopi

yang

dihasilkan

dari

Kabupaten

Simalungun yang beredar di pasaran antara lain adalah : kopi Saabas, kopi
Boraspati, kopi Santama, Mr O Coffee Arabika Specialty, dan kKopi Saok.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Simalungun dari hasil FGD dan wawancara antara lain: (1) regulasi yang
mengatur tentang kopi belum tersedia; (2) tidak ada jaminan kualitas kopi yang
dipanen (tidak ada pemisahan antara cherry yang merah, kuning, dan hijau saat
panen); (3) peralatan pasca panen (roasting) belum memadai sehingga kualitas
akhir kopi yang belum maksimal; dan (4) berdasarkan informasi dari Ketua MPIG
Simalungun, masih terdapat mainset petani bahwa kopi bukan untuk diminum
tetapi sebagai bahan mesiu.

4.2.5. Kabupaten Samosir
Kabupaten Samosir terletak di antara 2021’38’’- 2049’48’’ Lintang Utara
dan 98024’00’’- 99001’48’’ Bujur Timur, berbatasan di sebelah Utara berbatasan
dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang
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Hasundutan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten
Pakpak Bharat dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir.
Kabupaten Samosir berada di ketinggian antara 904 - 2.157 meter di atas
pemukaan laut dengan luas wilayah mencapai 2.069,05 km2 terdiri dari luas
daratan seluas 1.444,25 km2 (69,00%) meliputi seluruh Pulau Samosir yang
dikelilingi oleh Danau Toba dan sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera, serta
luas wilayah danau 624,80 km2 (30,20%). Menurut kecamatan, wilayah daratan
yang paling luas adalah Kecamatan Harian dengan luas 560,45 km2 (38,81%) dan
yang terkecil adalah Kecamatan Sitiotio dengan luas 50,76 km2 (3,51%).
Tanaman perkebunan rakyat yang banyak diusahakan di Kabupaten
Samosir adalah kopi, aren, kemiri, coklat dan cengkeh. Kopi merupakan
komoditas yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Samosir dengan luas
tanaman mencapai sebesar 4.913,24 ha dengan produksi 3.866,35 ton dan
produktivitas hasil 0,787 ton/ha/tahun. Kopi merupakan salah satu komoditas
yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Samosir dengan luasan areal
penanaman mencapai 9 kecamatan dengan daerah Kecamatan sebagai penghasil
kopi tertinggi adalah Kecamatan Palipi dengan luas lahan 19,05 ha dengan
produksi sebesar 9,52 ton diikuti dengan Kecamatan Pangururan, Nainggolan dan
Sitiotio. Kopi sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Samosir merupakan
produk yang menjanjikan dan bahkan Kabupaten Samosir sudah dikenal sebagai
daerah penghasil kopi Arabika yang telah memperoleh sertifikasi Indikasi
Geografis (IG) untuk Kopi Arabika Pulo Samosir dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jenis kopi yang banyak
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ditanam di Kabupaten Samosir adalah kopi Ateng dengan ketinggian penanaman
antara 1.000 - 1.200 mdpl.
Salah satu kopi yang terkenal dari Kabupaten Samosir berasal dari Desa
Pardosir atau dikenal dengan “Kopi Pardosir" dengan cita rasa kopi Samosir
sudah teruji di laboratorium dengan kualitas yang sangat memuaskan dengan ratarata di atas 85%. Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan kopi sebagai
salah satu produk unggulan daerah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Bupati Nomor 260 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016. Produksi kopi dari
daerah Samosir antara lain yaitu kopi Samosir, kopi Kaldera, kopi Deutoeng, dan
kopi Losung. Samosir Specialty Coffee memiliki harga berkisar Rp.800.000 Rp.1.000.000 per kilogram.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Samosir berdasarkan hasil FGD dan wawancara antara lain: (1) sumberdaya
petani yang masih minim (perubahan mainset petani terhadap konsep lama yaitu
batang kopi lama dan tidak terurus dibiarkan saja); (2) harga kopi yang tidak
stabil pada umumnya sama, hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya
persamaan persepsi terhadap kualitas kopi yang akan dijual dan kurangnya
pengetahuan terhadap kualitas (tidak ada quality control); (3) penanganan hama
penyakit tanaman kopi yang belum maksimal; (4) komitmen petani dalam
pemanenan buah merah belum maksimal; (5) program khusus dalam penyediaan
Penyuluh Petani Lapangan (PPL) khusus kopi belum ada dengan menggandeng
pihak ketiga (meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat); (6)
pengetahuan dan keahlian petani dalam budidaya dan pengolahan pasca panen
belum mumpuni; (7) ketersediaan air dan teknologi (alat) dan inovasi dalam
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proses pengolahan pasca panen sangat terbatas; dan (8) pendampingan level
petani: tenaga lapangan dalam memberikan edukasi pentingnya petik merah pasca
panen belum maksimal.

4.2.6. Kabupaten Toba Samosir
Secara astronomis Kabupaten Toba Samosir terletak pada 2o03’- 2o40’
Lintang Utara dan 98o56’-99o40’ Bujur Timur berada diantara lima daerah
kabupaten dan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun di sebelah Utara,
Labuhanbatu dan Asahan di sebelah Timur, Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah
Selatan dan Kabupaten Samosir di sebelah Barat. Kabupaten Toba Samosir
memiliki luas wilayah 202.180 ha terdiri atas 16 kecamatan dengan ketinggian
wilayah berada antara 900 - 2.200 meter di atas permukaan laut.
Tanaman perkebunan di Kabupaten Toba Samosir merupakan usaha yang
dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan produksi utamanya berupa kopi,
karet, kemenyan, kemiri, coklat, aren dan kelapa. Kopi merupakan komoditi
andalan bagi perkebunan rakyat di Kabupaten Toba Samosir dengan luas tanaman
pada tahun 2017 mencapai 4.576,36 ha dengan Kecamatan Habinsar sebagai
daerah yang memiliki

areal tanaman kopi terluas yakni 1.076,98 ha dengan

produksi 1.039,497 ton. Produksi kopi yang banyak ditanam di Toba Samosir
adalah jenis Arabika dengan produktivitas hasil mencapai 0,599 ton/ha/tahun.
Untuk mendukung kopi sebagai salah satu produk unggulan daerah, Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir telah menetapkannya melalui Keputusan Bupati
Kabupaten Toba Samosir Nomor 272 Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016. Produk
kopi dari daerah Toba Samosir yang terkenal di pasaran adalah kopi Partungkoan.
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Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Toba Samosir dari hasil FGD dan wawancara diperoleh antara lain: (1) Indikasi
Geografis (IG) kopi belum ada; (2) koperasi masih dalam bentuk simpan pinjam;
(3) pemasaran kopi belum maksimal dan harga kopi tidak stabil ditingkat petani;
(4) pelatihan terkait kopi dari hulu ke hilir belum maksimal; (5) perubahan
mainset masyarakat tentang arti penting kopi; dan (6) masyarakat masih terkesan
manja (tidak serius).

4.2.7. Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Humbang Hasundutan secara astronomis terletak pada garis
2o1’- 2o28’ Lintang Utara dan 98o10’-98o58’ Bujur Timur, berbatasan sebelah
Utara dengan Kabupaten Samosir, di sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli
Utara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sebelah
Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan letak geografisnya,
Humbang Hasundutan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara
dengan ketinggian antara 330 - 2.075 m di atas permukaan laut dengan luas
wilayah sebesar 251.765,93 ha yang meliputi luas daratan sebesar 250.271,02 ha
dengan kemiringan tanah tergolong datar hanya 11%, landai sebesar 20% dan
miring/terjal 69%. Iklim di Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan
suhu berkisar antara 17oC - 29oC. Jumlah kecamatan di Kabupaten Humbang
Hasundutan berjumlah 10 dengan Kecamatan Pakkat terluas mencapai 38,168
km² dan terkecil adalah Kecamatan Tarabintang dengan luas 24.251,98 km².
Komoditas perkebunan yang paling banyak diproduksi di Kabupaten
Humbang Hasundutan pada tahun 2017 adalah kopi, kemenyan, karet dan kakao.
Kopi yang dikembangkan di daerah ini adalah kopi Arabika dengan jumlah
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produksi terbesar mencapai 7.007,09 ton dengan luas areal tanaman sebesar
11.374,50 ha dan produktivitas hasil 0,616 ton/ha/tahun. Berdasarkan produksinya
yang tinggi tersebut, kopi dapat dikatakan sebagai produk unggulan daerah yang
dapat dikembangkan sebagai klaster inovasi daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan. Hal ini didukung dengan Kopi Arabika Sumatera Lintong telah
memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan belum menetapkan kopi sebagai salah satu produk
unggulan daerah melalui Keputusan Bupati, meskipun kopi dari daerah ini sudah
dikenal bahkan sampai keluar negeri. Produk yang kopi dari daerah Humbang
Hasundutan antara lain Tabodo Coffee, Lintong Coffee Premium, Luwak cived,
Sitalbak Coffee, Humbang Coffee, Ogan Kopi, Dolok Sanggul Kopi, Sumatera
Lintong Cooffee, Rajawali Coffee, Batak Coffee dan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Humbang Hasundutan berdasarkan hasil FGD dan wawancara antara lain: (1)
tidak stabilnya harga gabah, green bean dan roast bean; (2) terbatasnya teknologi
pasca panen; (3) belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan kepada petani
terkait budidaya kopi yang baik; (4) belum adanya quality control terhadap
kualitas kopi.

4.2.8. Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Tapanuli Utara memiliki luas wilayah 3.793,71 km2 yang
terdiri atas 15 kecamatan dan terletak pada 1020’00”-2041’00” Lintang Utara dan
98 005’00”- 99016’10” Bujur Timur, berbatasan langsung dengan lima daerah
kabupaten, yaitu : di sebelah Utara dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah
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Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Selatan dengan Kabupaten
Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan
dan Tapanuli Tengah.
Komoditas perkebunan rakyat yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara
diantaranya adalah kemenyan, kopi, karet dan coklat. Komoditas kopi Arabika
merupakan perkebunan rakyat dengan luas areal terbesar kedua di Kabupaten
Tapanuli Utara setelah kemenyan. Kopi yang banyak diproduksi di Kabupaten
Tapanuli Utara adalah kopi Arabika dengan produksi sebesar 13.932,06 ton
dengan luas areal penanaman mencapai 14.485,71 ha dan produktivitas hasil
0,961 ton/ha/tahun, sedangkan untuk jenis kopi Robusta jumlah produksi sebesar
546,93 ton dengan luas areal penanaman mencapai 1.360, 24 ha (produktivitas
hasil 0,402 ton/ha/tahun).
Luas areal penanaman kopi di Kabupaten Tapanuli Utara tersebar di 15
kecamatan dengan luas areal perkebunan kopi Arabika terbesar berada di
Kecamatan Siborong-borong dengan produksi 1.836,28 ton dan Kecamatan
Pangaribuan dengan luas areal penanaman 4.091 ha dan produksi sebesar
1.785,48 ton. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum
menetapkan kopi sebagai salah satu produk unggulan daerah melalui penetapan
Keputusan Bupati. Produk kopi yang dipasarkan dari daerah Tapanuli Utara
antara lain adalah Piltik Kopi, Sibadak Coffee, Bona Pasogit Coffee dan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Tapanuli Utara dari hasil FGD dan wawancara antara lain: (1) sumber benih
berkualias dan bersertifikat terbatas; (2) pengolahan kebun induk sebagai
penyedia bibit unggul tidak berjalan baik; (3) harga gabah, green bean dan
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roastbean tidak stabil; (4) teknologi pasca panen terbatas; (5) sosialisasi dan
pembinaan kepada petani terkait budidaya kopi belum maksimal; (6) belum
adanya quality control terhadap kualitas kopi; dan (7) MPIG dan Indikasi
Geografis (IG) Kopi Tapanuli Utara belum ada.

4.2.9. Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis lintang 0058’35”-2007’33”
Lintang Utara dan 98 042’50”- 99034’16” Bujur Timur, berbatasan sebelah Utara
berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah,
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten
Padang Lawas Utara serta Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan sebelah Barat berbatasan
dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Hindia.
Komoditas perkebunan rakyat yang banyak diusahakan di Kabupaten
Tapanuli Selatan diantaranya adalah kelapa sawit, karet, coklat, aren, kopi dan
lain-lain. Kopi merupakan komoditas dengan produksi kelima setelah kelapa
sawit, karet, coklat dan aren dengan produksinya berupa kopi Arabika sebesar
1.073,86 ton dengan luas area tanam sebesar 3.130,40 ha dan produktivitas hasil
0,343 ton/ha/tahun, sedangkan untuk kopi Robusta dengan produksi sebesar
290,48 ton dengan luas area tanam 1.979,24 ha dan produktivitas hasil 0,147
ton/ha/tahun. Perkebunan kopi di Tapanuli Selatan merupakan perkebunan rakyat
dengan luas areal ketiga terbesar di kabupaten ini dengan areal penanaman
mencapai 12 kecamatan.
Daerah dengan luasan areal perkebunan kopi terbesar berada di Kecamatan
Saipar Dolok Hole, namun dari segi produksi kopi tertinggi berada di Kecamatan
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Sipirok. Hal ini terjadi dikarenakan daerah Saipar Dolok Hole sebagian besarnya
merupakan perkebunan kopi rakyat berupa tanaman yang belum menghasilkan.
Adapun daerah kecamatan penghasil kopi lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan
adalah Kecamatan Batang Angkola, Angkola Timur, Angkola Selatan, Angkola
Barat, Angkola Sangkunur, Batang Toru, Marancar, Muara Batang Toru, Sipirok,
Arse, Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan belum menetapkan kopi sebagai salah satu produk unggulan
daerah melalui Keputusan Bupati. Produk kopi dihasilkan dari daerah Tapanuli
Selatan yang beredar di pasar antara lain adalah: PDM Coffee, Tabo Coffee, Nauli
Coffee dan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Tapanuli Selatan dari hasil FGD dan wawancara antara lain: (1) informasi yang
tidak sama dari penyuluh lapangan terhadap satu kasus pada budidaya kopi; (2)
pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai penting masih rendah; (3)
pengetahuan terhadap kesesuaian lahan tanam kopi masih renda; (4) edukasi dan
informasi terhadap konsep menanam kopi di daerah hutan dan gunung, dan juga
penggundulan lahan masih rendah; (5) kualitas bibit tidak terjamin; (6) lahan
pembibitan induk belum ada; (7) informasi yang kurang terhadap sistem
pemangkasan dan pemupukan (alternatif pupuk dari produk turunan); (8)
pengetahuan petani tentang pengolahan pasca panen masih rendah (pemanenan,
pengupasan, pencucian, fermentasi dan perlakuan hyginies); (9)

kilang kopi

belum tersedia; (10) pada proses roasting, sumber daya manusia belum banyak
yang mengetahui tentang roasting; dan mesin/alat belum mumpuni (proses
roasting memberikan dampak 30% terhadap kualitas kopi); (11) pemasaran dan
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pengemasan belum maksimal; (12) demplot kopi belum tersedia; (13)
ketersediaan bahan baku yang terbatas sehingga produksi tidak lancar; (14) tenaga
ahli dibidang budidaya, roasting, dan cupping belum cukup memadai; dan (15)
status lahan belum jelas (masih hutan produksi sehingga masyaraat sulit untuk
membuka lahan).

4.1.10. Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Mandailing Natal terletak diantara 0010’00”-1050’00” Lintang
Utara dan 98 050’00”-100010’00” Bujur Timur, berbatasan di sebelah Utara
dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas, di sebelah
Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Barat dengan Samudera
Hindia dan

di sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten

Mandailing Natal berada di ketinggian wilayah antara 0-1.315 meter di atas
permukaan laut dengan luas wilayah lebih kurang 6.620,70 km2 dengan wilayah
terluas adalah Kecamatan Batang Gadis seluas 21,67% dari wilayah yang ada.
Komoditas perkebunan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal
diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kopi, coklat, kelapa, kemiri dan lain-lain.
Kopi merupakan komoditas komoditas ketiga terbesar ditanam di Kabupaten
Mandailing Natal dengan produksinya berupa kopi Arabika sebesar 2.154,31 ton
dengan luas area tanam 2.907,85 ha dan produktivitas sebesar 0,741 ton/ha/tahun,
sedangkan kopi Robusta dengan produksi sebesar 399,93 ton dengan luas areal
penanaman mencapai 1.109,44 ha dan produktivitas hasil 0,360 ton/ha/tahun.
Kopi sebagai komoditas perkebunan yang potensial untuk dikembangkan dalam
pelaksanaan SIDa di Kabupaten Mandailing Natal terutama terkait dengan klaster
inovasi kopi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan kopi Mandailing
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memiliki ciri khas tertentu dibandingkan kopi daerah lainnya di Sumatera Utara
dan telah memiliki Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nama Kopi Arabika Sumatera
Mandailing.
Kopi yang berasal dari Mandailing Natal merupakan salah satu kopi
terbaik dari sumatera yang menjadi incaran industri kopi berskala besar di dunia.
Salah satu varian terbaiknya adalah kopi Mandheling. Salah satu faktor yang
membuat kopi ini menjadi sangat istimewa yakni jumlahnya tidak sebanyak
dengan jenis kopi yang lain. Karakter rasa kopi Mandheling lebih cenderung ke
medium acidity, full body, fruity aroma, dan juga sweet flavour. Saat ini, banyak
para negara asing yang mulai melirik varian kopi yang satu ini. Beberapa negara
tersebut antara lain Singapura, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Salah satunya
yaitu kopi Mandheling dapat tumbuh dengan baik jika ditanam pada ketinggian
sekitar 1.200 kaki di atas permukaan. Kecamatan Pakantan merupakan kawasan
yang pertama kali menanam kopi Arabika di pulau Sumatera. Saat itu, varian kopi
arabika pertama kali ditanam di kawasan Mandailing Natal tepatnya di Kecamatan
Pekantan. Setelah itu jenis kopi ini dikembangkan di kawasan Tapanuli Utara
yakni di wilayah Lintong Nihuta serta wilayah yang ada di sekitar Danau Toba
serta dataran Tinggi Gayo yang ada di Aceh Tengah.
Varian Mandailing Arabika sudah dikenal dunia sejak sekitar tahun 1878,
dimana jenis kopi yang satu ini dapat tumbuh dengan baik dengan ketinggian
mencapai 1.00 kaki. Untuk saat ini, varian Mandheling Arabika hanya bisa
ditemukan di daerah dataran Mandailing dan bahkan tidak ada satupun daerah
yang ada di Indonesia atau di dunia sekalipun yang menanam varian kopi yang
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satu ini. Jenis kopi yang satu ini dikenal mempunyai aroma serta cita rasa yang
kuat. Flavor atau rasa dari varian Mandheling yaitu fine acidity, full body, sweet,
long lasting aroma after taste. Saat ini kopi Mandheling melakukan pemasaran di
dalam negeri dan luar negeri dengan berbagai merek yang dibuat oleh masyarakat.
Produk kopi yang dipasarkan berupa green bean, roast bean dan bubuk. Untuk
jenis kualitas juga terdapat premium, specialty, luwak dan lain lain. Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan kopi sebagai salah satu produk
unggulan

daerah

melalui

Keputusan

Bupati

Mandailing

Natal

Nomor

050.13/490/K/2014 dan Nomor 050.13/585/K/2016. Produk kopi yang dihasilkan
dari Mandailing Natal yang beredar di pasaran diantaranya adalah : Banamon
Mandheling Coffee, Sumatra Mandailing Coffee, Almadinah Coffee, Pagur
Coffee dan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi di Kabupaten
Mandailing Natal dari hasil FGD dan wawancara antara lain: (1) belum
tersedianya sumber benih berkualias dan bersertifikat; (2) tidak stabilnya harga
gabah, green bean dan roastbean; (3) terbatasnya teknologi pasca panen; (4)
belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan kepada petani terkait budidaya
kopi yang baik; (5) belum adanya quality control terhadap kualitas kopi; (6)
pemasaran kopi masih terbatas kepada pengepul (toke).
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Permasalahan Dalam Pengembangan Kopi di Provinsi Sumatera Utara
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor
perkebunan di Indonesia karena memilki peluang pasar yang baik di dalam negeri
maupun luar negeri. Sebagain besar produksi kopi di Indonesia merupakan
komoditas perkebunan yang dijual ke pasar dunia. Potensi yang sangat besar
tersebut bukannya tanpa tantangan, karena banyak permasalahan yang harus
diatasi. Untuk meningkatkan produktifitas, perlu adanya sinergisitas seluruh
potensi sumber daya tanaman kopi dalam rangka meningkatkan daya saing usaha.
Pengembangan komoditi kopi Arabika masih bisa dengan perluasan lahan,
sedangkan untuk kopi Robusta perlu intensifkasi dan peningkatan kemampuan
sumber daya.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengembangan kopi ditandai
dengan : (1) masih rendahnya produktivitas tanaman, (2) meningkatnya serangan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), (3) masih lemahnya kelembagaan
petani, (4) masih rendahnya penguasaan teknologi pasca panen, (5) sebagian besar
produk yang dihasilkan dan diekspor berupa biji kopi (green beans), (6) masih
rendahnya tingkat konsumsi kopi per kapita di dalam negeri, (7) belum
optimalnya pengelolaan kopi spesialti (specialty coffee), (8) masih terbatasnya
akses permodalan bagi petani, dan (9) belum efisiennya tata niaga/rantai
pemasaran kopi (masih panjang).
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan berbagai
upaya, antara lain terkait dengan : (1) perluasan areal tanaman kopi Arabika,
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khususnya di wilayah yang memiliki kesesuaian agroklimat; (2) penerapan sistem
budidaya perkebunan kopi yang baik dan berkelanjutan (sustainable coffee
production); (3) tersedianya teknologi pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) yang ramah lingkungan; (4) meningkatkan penanganan mutu
khususnya kopi Arabika yang dapat diarahkan menjadi kopi specialty; (5)
meningkatkan perkembangan teknologi dalam industri pengolahan kopi, seperti
instant coffee dan liquid coffee; dan (6) adanya upaya peningkatan konsumsi kopi
per kapita di dalam negeri. Upaya lainnya yang dapat dilakukan berupa : (1)
penerapan kopi berkelanjutan (sustainable coffee production), (2) penerapan
standar ISO 9000 dan 14000, (3) tingkat pendidikan yang lebih baik, mengubah
pola hidup dan kesadaran pada aspek kesehatan, yang menyebabkan semakin
ketatnya toleransi terhadap komponen bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh
seperti ochratoxin dan residu pestisida, dan (4) kesepakatan dari anggota
International Coffee Organization (ICO) untuk tidak mengekspor kopi dengan
kualitas rendah.
Berdasarkan hasil wawancara dan Forum Group Disscussion (FGD) yang
dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, perguruan tinggi, pengusaha,
petani dan komunitas, permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan
pengembangan kopi sebagai produk unggulan daerah meliputi aspek budidaya dan
panen, pengolahan pasca panen, pemasaran, pemodalan, regulasi, kelembagaan,
dan sosial budaya masyarakat.

a.

Aspek Budidaya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi dari aspek

budidaya meliputi :
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1.

Informasi terkait kesesuaian lahan untuk budidaya kopi masih kurang.
Masing-masing daerah Kabupaten penghasil kopi di Sumatera Utara memiliki
keunikan dan kekhasan tersendiri terutama terkait dengan ekologi lahan untuk
budidaya kopi. Di sisi lain, informasi terkait kandungan dan komposisi tanah
dari masing-masing wilayah atau penghasil kopi masih minim. Informasi
tentang ekologi lahan ini sangat dibutuhkan petani dalam menentukan
varietas kopi apa yang cocok untuk ditanam di kebun mereka.

2.

Kualitas bibit belum terjamin (penggunaan bibit cabutan).
Sebagian besar petani masih menggunakan bibit cabutan yaitu bibit yang
berasal dari biji kopi yang jatuh di sekitar pohon dan berkecambah, yang
kemudian kecambah tersebut digunakan sebagai bibit kopi yang nantinya
akan ditanam. Meskipun Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara setiap
tahunnya telah memprogramkan penyaluran bantuan bibit tersertifikasi,
namun hanya terbatas pada beberapa kelompok petani saja dan tidak
dilakukan tidak secara menyeluruh. Salah satu hal yang dapat dilakukan
adalah dengan membangun penangkar-penangkar benih atau kebun induk
yang dapat menyediakan bibit-bibit unggul sesuai dengan karakter masingmasing daerah atau wilayah di Sumatera Utara. Namun sejauh ini Kebun
Induk Siarang-arang yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di
Kabupaten Tapanuli Utara belum dikelola secara maksimal sehingga tidak
dapat menyediakan atau memenuhi kebutuhan para petani.

3.

Informasi terkait jarak tanam belum tersosialisasi dengan baik.
Informasi terkait jarak tanam komoditas kopi belum sepenuhnya diketahui
oleh petani. Berbagai sumber teori dan pengalaman dari petani kopi terkait
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jarak tanam sangat dibutuhkan petani khususnya petani yang telah berhasil
menerapkan, misalnya saja petani di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
sebagian besar masih menerapkan jarak tanaman 1 x 1 m dan bahkan ada
menggunakan jarak tanam 1 x 1,5 m. Sementara itu, ada petani yang
menggunakan pohon pelindung untuk tanaman kopi, sedangkan di daerah
Kabupaten Karo pada umumnya kebun kopi yang dimiliki petani tidak
menggunakan tanaman pelindung. Untuk itu dibutuhkan pendampingan
secara berkelanjutan kepada petani oleh pihak Dinas Pertanian (petugas
lapang) di Kabupaten dan komunitas yang memiliki pengalaman di bidang
budidaya kopi.
4.

Penggunaan pupuk organik dan informasi jadwal pemupukan belum
maksimal dan merata.
Pada umumnya petani masih menggunakan pupuk non-organik dengan
jadwal pemupukan yang tidak teratur. Hal ini terjadi disebabkan informasi
yang didapatkan masyarakat tidak merata, di samping juga ketersediaan
pupuk dan modal usaha yang terbatas sehingga menjadikan pemupukan
dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya.

5.

Pemeliharaan dan pemangkasan.
Masyarakat dalam hal ini petani, masih berasumsi bahwa menanam kopi
sama seperti menanam kelapa sawit dengan cara tanam bibitnya saja dan
tinggal menunggu hasilnya dengan tanpa melakukan pemeliharaan seperti
pembersihan areal di sekitar pohon dan pemangkasan pada ranting-ranting
yang harus dipangkas. Asumsi ini menyebabkan produksi kopi tidak
maksimal secara berkelanjutan, hanya terbatas pada 3 sampai 4 kali panen

67

raya sehingga akan berdampak kepada

penurunan tingakt produktivitas

tanaman dari tahun ke tahun.
6.

Hama dan penyakit tanaman kopi.
Hama dan penyakit belum sepenuhnya dapat tertangani petani dalam
budidaya kopi. Adapun hama dan penyakit yang selalu mnyerang tanaman
kopi petani, antara lain: hama penggerek batang, lalat buah, jamur putih pada
batang dan akar, ranting busuk, dan daun pucuk/daun muda yang rusak.
Untuk mengatasi serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi tersebut,
diperlukan pendampingan secara terus menerus oleh Dinas Pertanian atau
Dinas Perkebunan dengan cara menurunkan penyuluh pertanian atau para
petugas lapang yang selama ini dilakukan hasilnya belum maksimal.

7.

Belum adanya jaminan kualitas proses pemanenan.
Pemanenan biji kopi yang dilakukan petani pada umumnya masih
mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas petik. Biji kopi yang dipetik
masih bercampur antara biji hijau, kuning dan merah. Sebaiknya biji kopi
yang dipanen (dipetik) adalah biji merah sehingga kualitas kopi yang
dihasilkan nantinga lebih seagam dan berkualitas. Selain itu, diperlukan
adanya jaminan kepada petani dengan melakukan pendampingan secara
berkelanjutan dalam melakukan pemanenan biji kopi merah.

b. Pasca Panen
Permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha dalam
pengelolaan kopi pasca panen yaitu:
1.

Teknologi dalam pengolahan biji kopi dari cerry ke green bean dan roast
bean yang masih belum optimal.

68

Teknologi yang digunakan masyarakat petani pada umumnya masih
sederhana mulai dari proses mengupasan kulit luar (cerry) menjadi gabah dan
selanjutnya dari gabah menjadi green bean, dan penyangraian. Teknologi ini
hanya sebagian petani dan pengusaha yang memiliki alat teknologinya.
Sebagian besar petani masih menitipkan hasil panennya untuk dilakukan
proses pengolahan kepada pengusaha yang memiliki alat teknologi
pengolahan kopi. Keterbatasan alat pengukur kadar air yang dimiliki petani
dan pengusaha kecil menyebabkan kualitas Roast Bean tidak seragam yang
pada akhirnya dapat menurunkan kualitas cita sara kopi yang diharapkan.
2.

Terbatasnya inovasi terhadap produk turunan dari kopi.
Pengolahan biji kopi menjadi produk utama berupa roast bean dan kopi
bubuk yang siap di konsumsi merupakan target dari petani dan pengusaha
kopi. Namun demikian, terdapat produk turunan dari proses pengolahan biji
kopi segar menjadi bubuk kopi,

hanya saja masih sangat terbatas jenis

produk yang dihasilkan. Beberapa produk turunan yang telah dihasilkan
petani dan pengusaha kopi di Sumatera Utara, antara lain : teh dari kulit kopi,
kompos, cascana, minyak wangi, pengharum ruangan, lulur, sabun dan
masker. Untuk mendukung pengembangan produk hilir kopi pada dasarnya
diperlukan kerjasama dengan lembaga litbang dan pihak perguruan tinggi
dalam menghasilkan berbagi produk turunan kopi lainnya sehingga
diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi
masyarakat yang pada akhirnya konsep zero waste dapat diterapkan.
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3.

Ketersediaan kilang kopi terbatas.
Kilang kopi dibutuhkan untuk menampung hasil panen dari petani, dimana
jumlah kilang kopi yang ada di daerah sangat terbatas dan bahkan hampir
belum tersedia. Kilang kopi yang ada pada umumnya masih terbatas dalam
kapasitas kecil karena milik perorangan (pengusaha kecil) atau perusahaan
swasta. Kilang kopi sebaiknya disediakan oleh pemerintah daerah dan
merupakan turunan dari unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan
Usaha Miliki Desa (BUMDES) dengan sistem pengelolaan yang dibangun
bersama antara pemda, petani, dan pengusaha kopi.

4.

Informasi terhadap kualitas kopi yang diinginkan pasar masih kurang.
Informasi yang mampu menjawab kebutuhan pasar terkait komoditas kopi
tidak sangat minim atau tidak semua sampai ke petani di daerah. Hal ini
menjadikan masyarakat atau petani kopi tidak maksimal dalam mengolah biji
kopi. Kondisi ini menjadikan harga kopi yang ada dipasarkan tidak sesuai
dengan harapan petani (masih rendah).

5.

Standar pengolahan kopi pasca panen belum maksimal.
Standar pengolahan kopi pasca panen menentukan kualitas kopi yang
dihasilkan. Pengolahan kopi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat
dan petani masih tidak memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, yang
menyebabkan harga kopi menjadi fluktuatif.

c. Pemasaran
Masalah pemasaran kopi merupakan salah satu prioritas yang harus segera
ditangani. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD menunjukkan terdapat 4
permasalahan utama terkait dengan aspek pemasaran, yaitu :
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1.

Standar kualitas ekspor belum memadai.
Kopi yang dihasilkan pada umumnya belum memiliki standar kualitas ekspor
sebagaimana yang diharapkan pasar. Jikapun ada, jumlahnya masih sangat
sedikit dan tidak sesuai dengan permintaan eksportir. Hal ini terjadi
disebabkan karena belum maksimalnya pengolahan kopi pasca panen
sehingga kualitas kopi yang dihasilkan masih kurang memenuhi standar
ekspor.

2.

Harga pasar gabah, green bean, dan roas bean tidak stabil.
Harga pasar gabah, green bean, dan roast bean tidak stabil yang terjadi
disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengolahan tidak sama sehingga
kualitas yang dihasilkan berbeda serta pembeli yang berbeda akan
memberikan harga yang berbeda. Petani akan mendapatkan harga yang
berbeda-beda tergantung kepada siapa mereka menjualnya. Harga gabah
berkisar Rp.22.000 hingga Rp.34.000 per kilogramnya. Selain itu harga pasar
dunia juga mempengaruhi kestabilan harga kopi di tingkat petani

3.

Regulasi terkait harga kopi belum ada.
Pemerintah Daerah di Sumatera Utara hingga saat ini belum ada menetapkan
regulasi terkait harga kopi di pasaran lokal maupun ekspor, dimana harga
masih ditentukan oleh pengusaha kopi dan buyer tanpa adanya campur tangan
pemerintah. Regulasi terkait harga kopi perlu ditetapkan oleh masing-masing
Pemerintah Daerah guna untuk memberikan kepastian harga di tingkat petani
dan sekaligus menjadi usaha budidaya kopi dapat berjalan secara
berkelanjutan.
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4.

Pemasaran (open access untuk memasukkan produk kopi di swalayan).
Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah sulitnya memasarkan
produk kemasan mereka di swalayan dan retail lainnya. Selain itu, adanya
sistem barang dibayar setelah laku dijual menyebabkan pelaku usaha
terhambat dalam pengembangan usahanya. Sistem retail seperti ini membuat
pelaku usaha kopi membutuhkan modal yang lebih besar agar kegiatan
produksinya tetap berjalan. Dalam hal ini, regulasi pemerintah sangat
dibutuhkan dalam mengatur pemasaran terutama terkait dengan dunia usaha
dengan skema kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan dan
memperkuat dalam upaya membangun jaringan pemasaran kopi di Sumatera
Utara.

d. Permodalan
Petani kopi di daerah Sumatera Utara pada umumnya masih mengalami
kekurangan modal dalam budidaya kopi sehingga untuk memenuhi kebutuhan
modal usahanya harus mengambil atau meminjam modal dari tengkulak. Hal ini
pada prinsipnya akan merugikan petani karena harga jual ditentukan dan
tergantung pada tengkulak. Modal untuk kebutuhan biaya produksi dan
pembayaran kopi ini menjadikan persoalan klasik yang dialami petani maupun
komunitas di setiap daerah penghasil kopi di Sumatera Utara. Modal diperlukan
petani untuk pembukaan lahan, pembelian bibit, pemupukan, pemeliharaan,
pemanenan, bahkan pengolahan pasca panen. Para petani kopi hanya bisa
mendapatkan dari tengkulak sedangkan koperasi yang ada belum bisa memenuhi
kebutuhan modal para petani kopi dalam membiayai produksi kopinya. Adanya
sistem perolehan dana tersebut mengakibatkan harga kopi juga sangat tergantung
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pada tengkulak karena sudah ada ikatan yang terjalin antara petani kopi dan
tengkulak yang terjadi selama ini. Untuk membuat skema permodalan dalam
pengembangan kopi sebagai program klaster kopi diperlukan dukungan Bank
Indonesia.

e. Regulasi
Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengembangan kopi sebagai produk
unggulan daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan
kluster inovasi PUD kopi di Sumatera Utara. Regulasi yang dibutuhkan oleh para
petani dan pengusaha kopi berdasarkan dari hasil wawancara dan FGD yaitu
terkait dengan : (1) pembentukan koperasi kopi bertujuan untuk memutuskan
rantai tengkulak sebagai standarisasi harga; (2) pemasaran kopi satu pintu yang
bertujuan untuk menjaga identitas kopi masing-masing daerah; (3) regulasi
kewajiban retail memasarkan produk unggulan daerah kopi yang bertujuan untuk
memperkenalkan secara lokal, regional maupun nasional produk kopi daerah
masing-masing; dan (4) dukungan untuk sertifikasi kekayaan intelektual di bidang
Indikasi Geografis (IG) kopi guna untuk meningkatkan daya saing kopi Sumatera
Utara di pasaran lokal dan global.

f. Kelembagaan
Berbagai permasalahan terkait aspek kelembagaan dalam pengelolaan kopi
sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara, yaitu :
(1) adanya tumpang tindih kewenangan antar dinas terkait, hal ini terlihat dari
ketidakjelasan

wewenang

dan

dukungan

Pemerintah

Kabupaten

dalam

pengurusan IG kopi di beberapa daerah kabupaten yaitu antara Dinas Perkebunan
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dengan Dinas Perindustrian dan Pedagangan; (2) belum maksimal dan belum
adanya peran dan fungsi BUMD atau BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi
kopi petani; (3) belum adanya sistem kelembagaan dalam setiap proses
pengolahan produk kopi dari hulu ke hilir; (4) belum adanya sinergitas program
pengembangan kopi antara pemerintah dan komunitas/pemerhati kopi, atau
lembaga lainnya; (5) belum adanya wadah informasi dan komunikasi untuk
menampung aspirasi petani kopi; (6) belum adanya lembaga khusus dalam hal
penyediaan tenaga ahli di bidang budidaya dan pengolahan hasil kopi.

g. Sosial Budaya Masyarakat
Permasalahan

dalam

konteks

sosial

budaya

masyarakat

dalam

pengembangan kopi di Sumatera Utara pada umumnya adalah merubah mainset
masyarakat terhadap kopi. Masih ada paradigma di tengah masyarakat yang
mengatakan bahwa kopi berbahaya bagi kesehatan. Hal ini yang menyebabkan
pengelolaan dan pengembangan kopi sulit untuk dilaksanakan karena paradigma
tersebut telah terjadi secara turun-temurun. Adapun hal-hal yang menjadi
permasalahan dari aspek sosial budaya masyarakat, yaitu:
1.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap budidaya kopi masih rendah terkait
metode penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

2.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bibit (pada umumnya
masih menggunakan bibit cabutan).

3.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti penting dan manfaatnya IG
masih rendah.

4.

Tingkat pemahaman terhadap pengolahan pasca panen masih rendah (metode
pengupasan, pengeringan, penyimpanan, packing).
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5.

Dukungan dan apresiasi pemerintah daerah terhadap pengelola kopi belum
maksimal (petani, pelaku usaha dan komunitas)

6.

Komitmen masyarakat terhadap komoditas yang ditanam masih kurang.

7.

Trend menanam kopi masing bersifat musiman sesuai dengan trend harga
kopi yang tinggi.

5.2. Konsep Pengembangan Klaster Inovasi PUD Kopi Sumatera Utara
Konsepsi Model Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk
Unggulan Daerah (PUD) merupakan model pengembangan klaster inovasi daerah
yang didesain secara sistemik dan holistik oleh Direktorat Sistem Inovasi
Kemenristekdikti. Model ini lebih fokus kepada peningkatan dan penguatan peran
dan fungsi para aktor inovasi di daerah dalam mendorong pengembangan PUD
dari hulu ke hilir sehingga kompetitif di pasar domestik dan global. Pendekatan
pembangunan daerah berbasis klaster inovasi merupakan exit strategy policy atau
langkah paling bijaksana untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
Strategi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam
merumuskan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Urgensi dari klaster
inovasi adalah kolaborasi Academicy Business Government Community (ABG+C)
yang didesain untuk menstimulan proses dan aktivitas yang inovatif dengan
meningkatkan interaksi secara intensif, pemakaian fasilitas bersama, pertukaran
pengetahuan dan keahlian yang berkontribusi secara efektif dalam identifikasi dan
akuisisi teknologi, implementasi model bisnis, rantai nilai (value chain), rantai
pasok (supply chain), jaringan kelembagaan dan diseminasi informasi.
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Klaster inovasi merupakan salah satu bentuk dari jaringan inovasi. Sebagai
jaringan inovasi, klaster inovasi berfungsi sebagai wahana untuk membangun
proses interaksi, keterkaitan dan kemitraan

antar aktor inovasi, serta

mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran sebagai
inisiatif strategis penguatan inovasi. Model pengembangan klaster inovasi
esensinya merupakan sistem atau kolaborasi dari berbagai elemen aktor inovasi,
kelembagaan, jaringan, sumber daya, proses interaksi dan kebijakan. Kolaborasi
tersebut akan mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan proses inovasi
untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah yang pada akhirnya
berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing
daerah dan kemandirian daerah.
Pengembangan

klaster

inovasi

dapat

juga

digunakan

untuk

mengembangkan industri yang bersifat luas (broad base) dan terfokus pada
produk-produk unggulan daerah yang berpeluang memiliki daya saing di pasar
domestik dan global. Lingkup geografis klaster inovasi dapat sangat bervariasi,
terentang dari satu desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai
mencakup sebuah kecamatan atau provinsi. Sebuah klaster inovasi dapat juga
melampaui batas negara menjangkau beberapa negara tetangga melalui jaringan
informasi pasar. Daya saing daerah dapat ditingkatkan dengan pemberdayaan
segala potensi sumber daya daerah yang lebih terarah, fokus, dan bersinergi
dengan pihak terkait untuk menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar
domestik dan internasional. Peningkatan kualitas produk-produk akan berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), serta menunjang percepatan pembangunan wilayah. Untuk itu diperlukan
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optimalisasi

produk-produk

hasil

aktivitas

ekonomi

daerah

melalui

pengembangan PUD yang berdaya saing dan sesuai dengan kondisi dan kekhasan
daerah. Klaster inovasi merupakan implementasi dari pelaksanaan SIDa di daerah
dengan menerapkan model untuk membangun dan meningkatkan sinergi,
interaksi, relasi, hubungan dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha,
perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu unsur pendukung lainnya juga
diperlukan secara permanen dan berkesinambungan dalam rangka untuk
meningkatkan daya saing daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Konsepsi Model Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk
Unggulan Daerah (PUD) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) dirancangbangun secara holistik dengan melibatkan
komponen atau elemen utama pembangunan yaitu pemerintah, akademisi,
dunia usaha dan masyarakat (ABG+C/quadruple helix) untuk berkolaborasi,
bersinergi dan berkontribusi sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mendorong
pengembangan dan peningkatan daya saing PUD sehingga kompetitif di pasar.
Bagi pelaku ekonomi seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri
Kecil dan Menengah (IKM), pendekatan klaster inovasi dapat membantu upaya
yang lebih fokus bagi terjalinnya kemitraan saling menguntungkan dalam rangka
pengembangan jaringan inovasi dan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat
kebijakan dan/atau pihak berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan
potensi

skala

pengaruh

dari

kebijakan

dan

program,

dan

cakupan

dampaknya yang signifikan bagi perekonomian dan daya saing daerah.
Dengan berkembangnya klaster sistem inovasi akan tumbuh bisnis-bisnis
inovatif yang berdampak kepada peningkatan PAD dan PDRB, pendapatan dan
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kesejahteraan masyarakat, adanya penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya
berdampak

terhadap

peningkatan

daya

saing

daerah

dimana

sistem

tersebut dikembangkan. Untuk menginisiasi dan memacu pengembangan/
penguatan klaster inovasi di daerah diperlukan adanya program dan bantuan
pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah, dan hal ini sesuai dengan UU
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana pada Pasal 21 disebutkan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen
kebijakan.
Sejalan hal tersebut, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi
sumberdaya alam yang dapat dikembangkan menjadi kluster inovasi seperti
kelapa sawit, karet, coklat, kopi, kelapa, gambir, andaliman, kemenyan dan
beberapa produk unggulan daerah lainnya yang memiliki ciri khas daerah. Dari
berbagai produk unggulan daerah yang dimiliki tersebut, salah satunya adalah
kopi yang dapat dikembangkan menjadi kluster inovasi. Hal ini didasarkan pada
data bahwa kopi dibudidayakan pada hampir seluruh daerah kabupaten yang ada
di Sumatera Utara, dimana masing-masing daerah memiliki ciri khas kopi yang
berbeda-beda. Hal didukung dengan beberapa daerah yang telah memiliki
kekayaan intelektual kopi di bidang Indikasi Geografis. Melalui pengembangan
klaster inovasi kopi diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk/potensi unggulan daerah kopi Sumatera Utara. Dalam menetapkan
produk unggulan daerah kopi sebagai kluster inovasi didasarkan pada beberapa
kriteria sebagai berikut :
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1.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota;

2.

Sesuai dengan dokumen Rencana Induk Penelitian Nasional (RIPIN);

3.

Pengembangan komoditas sesuai dengan aktivitas riset dan pengembangan di
perguruan tinggi dan lembaga litbang setempat;

4.

Pengembangan komoditas tersebut memiliki prospek ekonomi yang luas;

5.

Pengembangan komoditas terpilih akan mendukung program prioritas daerah
dan nasional;

6.

Didukung dengan kolaborasi ABG+C yang ada di daerah;

7.

Berpotensi membangun jejaring antar pemangku kepentingan;

8.

Berdampak dan melibatkan partisipasi luas masyarakat setempat.
Konsep klaster industri yang dikembangkan untuk PUD Kopi Sumatera

Utara daerah Model Quadro Lateral, dimana inisiasi awal pengembangan klaster
inovasi PUD Kopi dilakukan oleh lembaga penelitian yang berada di perguruan
tinggi bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Pemerintah daerah memiliki
peranan yang penting sebagai regulator dalam kegiatan klaster inovasi. Dalam
pelaksanaan klaster inovasi ini dibutuhkan dukungan berbagai pihak sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berbagai program dan
kegiatan yang terintegrasi dari mulai hulu ke hilir seperti pemilihan bibit unggul,
teknik budidaya, pengolahan hasil produksi, quality control produk dan
pemasaran.
Setiap anggota klaster harus bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan yang ada dan bukan menyelesaikannya secara individual terpisah
dari konsep klaster. Misalnya saja ketika petani menghadapi masalah dalam hal
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penyediaan bibit unggul, maka bukan menjadi tangung jawab petani saja atau
dinas perkebunan saja, tetapi secara bersama-sama pihak perguruan tinggi
bekerjasama dengan Dinas Perkebunan serta masyarakat dalam penyediaan bibit
unggul. Ada tiga aspek sosial dalam klaster inovasi yaitu : 1) Adanya interaksi
sosial antara anggota klaster; 2) Adanya kualitas dalam hubungan, seperti saling
kepercayaan, sama-sama memiliki keinginan yang baik; dan 3) Adanya tingkat
ikatan yang kuat antar anggota klaster. Untuk menjalankan semua itu perlu adanya
integrasi dan sinergi antar berbagai pihak (ABG+C) sebagaimana pada Gambar 5.
Pada prinsipnya, model klaster yang dibuat tidak sekedar sebagai konsep,
tetapi juga sebagai platform daerah dan nasional baik dalam konteks
pembangunan

ekonomi

berbasis

pengetahuan

khususnya

IKM

maupun

peningkatan daya saing produk unggulan daerah. Upaya peningkatan daya saing
daerah yang dilakukan saat ini masih terkesan lambat dan memakan waktu
sehingga menghambat efektifitas pembangunan nasional. Dalam rangka
memperbaiki kelemahan tersebut, optimalisasi pendayagunaan potensi setempat,
produk inovasi daerah yang kompetitif dan berdaya saing di daerah, dan penataan
berbasis produksi dan distribusi dari hulu ke hilir perlu ditata kembali dan
dikembangkan secara sinergis dengan semakin bertumpu pada potensi terbaik dan
karakteristik lokal masing-masing daerah.
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Gambar 5. Konsep Pengembangan Klaster Inovasi PUD Kopi di Sumatera Utara
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5.3. Manajemen Klater Inovasi PUD Kopi Sumatera Utara
5.3.1. Kelembagaan Pelaksana Kluster Inovasi Kopi Sumatera Utara
Untuk menjalankan kluster inovasi PUD kopi, maka perlu adanya
organisasi yang dibentuk sehingga kegiatan dapat berjalan dengan sinergi,
kolaborasi antar berbagai pihak. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu adanya
tim leader yang dibentuk dalam hal ini kolaborasi antara pihak perguruan tinggi,
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), industri dan pemerintah
daerah. Pada kelembagaan ini

dibentuk beberapa bidang kajian, diantaranya

adalah Bidang Budidaya, Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Bidang Regulasi
dan Bidang Inovasi Produk.
Bidang Budidaya, menangani masalah ketersedian bibit unggul,
mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kopi, penyedian pupuk organik dan
memberikan pemahaman kepada petani tentang teknik pemanen. Bidang
Produksi, bertanggung jawab tentang pengolahan hasil panen dan menjamin
ketersedian produksi. Bidang Pemasaran, melibatkan UMKM/IKM, BUMDES
dan BUMD. Bidang regulasi, bertugas untuk membuat regulasi dalam hal ini
ditangani oleh pemerintah daerah. Bidang Inovasi Produk, bertugas untuk
menemukan inovasi-inovasi baru dari produk turunan kopi yang ada dan
berkembang di Sumatera Utara.
Tim Pelaksana terdiri atas peneliti dari berbagai lembaga litbang yang ada
dan dosen-dosen dari perguruan tinggi/universitas yang ada di Sumatera Utara
yang telah berpengalaman dalam hal pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada
masyarakat serta mampu melakukan publikasi baik tingkat nasional maupun
internasional. Tim Pelaksana bekerjasama dengan Bappeda dan Balitbangda
sebagai wakil dari pemerintah daerah dalam menentukan regulasi terkait PUD
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kopi di Sumatera Utara. Selanjutnya mayarakat yang tergabung dalam MPIG dan
berbagai komunitas kopi lainnya sebagai pelaku budidaya kopi dan pengusaha
serta industri di bidang pemasaran dan pengolahan kopi. Keempat komponen ini
akan saling bersinergi untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan
Kluster PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara. Adapun sususan organisasi Kluster
PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Susunan Organisasi Pengembagan Klaster Inovasi PUD Kopi Provinsi
Sumatera Utara

5.3.2. Peran Stakeholders
Kerjasama sangat menentukan untuk keberhasilan dalam pelaksanaan
klaster inovasi kopi ini. Wujud dari kerjasama tersebut merupakan kolaborasi
dalam hal berbagi peran dan tanggungjawab sesuai dengan kompetensi dan
keahlian dari masing-masing anggota klaster. Pihak-pihak yang terlibat dalam
klaster memiliki peran masing-masing, diantaranya adalah :
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1.

Perguruan Tinggi
Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri

maupun swasta, dimana masing-masing perguruan tinggi memiliki keahlian yang
berbeda-beda. Misalnya saja Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian
yang terkait dengan kopi, berupa : teknik budidaya, pengendalian hama dan
penyakit tanaman, peralatan pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Universitas
Negeri Medan (UNIMED) fokus kepada pemasarannya seperti labeling dan
inovasi produk, sedangkan perguruan tinggi swasta lainnya yang ada di Sumatera
Utara berperan dalam bidang lainnya seperti untuk pembentukan inkubator bisnis,
peningkatan sumber daya manusia, kelembagan petani pemasaran dan lain-lain.
Begitu juga halnya dengan lembaga litbang berperan sesuai dengan keahliannya,
seperti Badan Standarisasi Industri (Baristand) Medan terkait dengan standarisasi
industri untuk pengolahan kopi, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Sumatera Utara terkait dengan pengembangan varietas dan kultur jaringan kopi
dan lain-lain. Secara umum peranan perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat
digambarkan sebagai berikut :
-

Inisiator dan dinamisator dalam pengembangan klaster inovasi pada tahaptahap awal pengembangan.

-

Pelatihan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan bantuan teknis
lainnya.

-

Penelitian untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai bidang seperti
(kelembagaan, pemasaran, keuangan, inovasi produk, teknologi, pengendalian
hama dan penyakit, penemuan pupuk dan pestisida organik) dan penelitian
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yang dilakukan harus mampu menjawab permasalahan dalam upaya
peningkatan daya saing produk
-

Mobilisasi peneliti ke industri (dalam hal ini bekerjasama dengan
Kemenristekdikti).
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Gambar 7. Peranan Multi Stakeholders Dalam Klaster Inovasi PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara
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2.

Peran Pemerintah
Pelaksanaan pengembangan klaster inovasi PUD kopi melibatkan

pemerintah daerah, seperti Bappeda, Balitbang, Dinas Perkebunan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan,
Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi, Biro Kerjasama dan Otonomi Daerah, Biro
Perekonomian, Biro Hukum dan lain-lain. Secara umum pemerintah daerah
memiliki peranan, diantaranya :
-

Regulasi

-

Menciptakan iklim yang kondusif, kemudahan perjanjian dan berusaha

-

Memasukan program klaster inovasi kopi dalam RPJMD Provinsi dan
Kabupaten/Kota

-

Insentif

-

Program dan kegiatan

-

Insfrastruktur dan lainnya
Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat besar

dalam pengembangan klaster inovasi PUD kopi. Balitbang bersama-sama dengan
Bappeda diharapkan dapat menginisisasi pembuatan kelembagaan terkait dengan
kopi. Dinas Perkebunan memiliki program dalam perluasan dan peremajaan
perkebunan kopi rakyat serta fasilitasi pendaftaran sertifikasi IG. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengembangan produk hilir,
pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta bantuan teknologi dalam
pengolahan hasil. Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan pembinaan dan
mendorong para pelaku usaha untuk memasarkan kopi. Dinas Budaya dan
Pariwisata membantu mempromosikan kopi sebagai salah ikon wisata dalam
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bentuk cenderamata atau oleh-oleh khas daerah Sumatera Utara. Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi membangun insfrastruktur seperti jalan untuk
mempermudah akses ke perkebunan kopi. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarluaskan informasi yang benar
tentang kopi dan manfaat meminum kopi bagi kesehatan dalam rangka
meningkatkan konsumsi per kapita kopi di Sumatera Utara.

3.

Dunia Usaha dan Industri
Dunia usaha berperan dalam penggerak perekonomian, modal ventura,

kejasama riset, penggunaan teknologi, pemasaran, menciptakan nilai tambah
produk, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat,
pengembagan jaringan dan lainnya. Dunia usaha yang terlibat baik swasta maupun
badan usaha

milik daerah. Seperti halnya dalam klaster ini, BUMDES dan

BUMD dapat sebagai penggerak perekonomian dan juga sebagai pengguna
teknologi seperti pengolahan buah kopi dari cherry, gabah, green bean hingga
rostbean. Selain itu, dunia usaha juga bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi
untuk memproduksi secara masal produk-produk turunan kopi seperti sabun kopi,
masker kopi, pewangi dari kopi dan sebagainya.

4.

Masyarakat dan Komunitas Kopi
Peran masyarakat komunitas dalam suatu klaster sangat tergantung dari

karakteristik komoditas yang akan dikembangkan. Pada klaster inovasi PUD kopi
Provinsi Sumatera Utara adapun masyarakat dan komunitas kopi berperan adalah
petani sebagai pengolahan produk setengah jadi. Hal ini berarti masyarakat
sebagai penerima input teknologi harus mampu menjamin ketersedian bahan baku
yang berkualitas. Untuk menguatkan peran dan posisi masyarakat maka dibentuk
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koperasi kopi. Tujuan dibentuknya koperasi yaitu agar dalam penggadaan dan
pemasaran dapat dilakukan bersama-sama agar lebih efektif dan efisien sehingga
berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, peran komunitas
kopi sangat diperlukan guna untuk memperkenalkan kopi kepada masyarakat
melalui berbagai event yang dilakukan.

5.3.3. Rantai Pasok dan Rantai Nilai
Pada prinsipnya rantai pasok adalah semua aktivitas dalam memenuhi
kebutuhan konsumen yang di dalamnya terdapat aliran dan transformasi barang
mulai dari bahan baku sampai ke konsumen akhir dan disertai dengan aliran
informasi dan uang. Berdasarkan hasil wawancara dan Focus Group Discussion
dengan petani, pelaku usaha, komunitas dan pemerintah daerah, rantai pasok
petani kopi ada beberapa jalur dalam rantai pasok kopi di Sumatera Utara, antara
lain:
a.

Petani/Pengepul/Perusahaan/Konsumen
Rantai pasok petani kopi di daerah penghasil kopi ada yang menjual produksi
kopi langsung kepada pengepul dalam hal ini adalah pengepul besar yang ada
di setiap desa, dan kecamatan. Metode pembelian hasil panen kopi petani oleh
pengepul beberapa diantaranya adalah : (1) pengepul membeli hasil kebun
disaat tanaman masih berbunga dengan harga jual sesuai keinginan pengepul;
(2) pengepul membeli hasil panen berupa kopi dalam bentuk cerry, gabah dan
green bean dengan harga yang sama untuk kualitas yang berbeda. Selanjutnya
pengepul menjual ke perusahaan untuk diolah lebih lanjut dan dipasarkan ke
konsumen.
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b.

Petani/Pasar Lokal/Konsumen
Selain itu, petani kopi tidak semua menjual hasil panen ke pengepul tetapi
dipasarkan sendiri ke pasar lokal dan kemudian sampai pada konsumen.
Petani kopi yang demikian menunjukkan bahwa beberapa petani memilih
menjual langsung ke pasar lokal untuk mendapatkan nilai jual hasil yang
lebih tinggi.

c.

Petani/Konsumen
Petani kopi di pada umumnya jarang sekali melakukan penjualan langsung
kepada konsumen karena terbatasnya kapasitas, akomodasi dan modal untuk
langsung menjual kepada konsumen.
Rantai pasok mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran dan

transformasi barang dari bentuk bahan baku hingga sampai ke pengguna akhir
(end user). Rantai pasok pada dasarnya terdiri dari beberapa elemen, antara lain :
supplier, pusat manufaktur, gudang, pusat distribusi, sistem transportasi, retail
outlet, dan konsumen. Salah satu aspek yang penting dalam rantai pasok adalah
integrasi dan koordinasi dari semua aktivitas yang terjadi didalam rantai, suatu
keputusan yang diambil akan berpengaruh langsung terhadap seluruh rantai pasok.
Berdasarkan hal di atas dan hasil analisis terhadap data yang terkait dengan
rantai pasok kopi dan manajemen rantai pasok untuk pengembangan klaster
inovasi PUD kopi di Sumatera Utara adalah :
1.

Rantai pasok diawali dengan sumber bahan baku berupa kopi dari petani
dengan berbagai kualitas dan proses pengolahan. Dalam hal ini bahan baku
kopi yang berasal dari petani dapat berupa cerry maupun gabah.

2.

Bahan baku tersebut baik bahan baku mentah (cerry) maupun setengah jadi
(gabah atau green bean) akan diolah lebih lanjut dan didistribusikan ke
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Bumdes, BUMD atau koperasi kopi. Petani dapat menjual hasil panen kepada
ketiga lembaga ini dengan harga yang telah ditetapkan dan disesuaikan
dengan prinsip tidak merugikan petani. Ketetapan harga sesuai dengan
peraturan Pemerintah Daerah ataupun Desa terkait dengan regulasi dengan
mempertimbangkan harga kopi di tingkat lokal, regional dan harga pasar
dunia.
3.

Bumdes, BUMD dan koperasi kopi selanjutnya akan mengolah kopi dalam
berbagai produk untuk dapat dipasarkan di dalam negeri baik tingkat lokal,
regional, maupun luar daerah (nasional), dan juga di luar negeri. Alasan yang
menjadi pertimbangan Bumdes, BUMD dan koperasi kopi sebagai rantai
pasok untuk mendistribusikan (menjual) hasil produksi kopi kepada
konsumen dalam dan luar negeri yaitu agar terjaminnya harga kopi yang
stabil dan memangkas sistem tengkulak yang dapat merugikan petani.

Gambar 8. Rantai Pasok Pengembangan PUD Kopi di Sumatera Utara

Rantai nilai produk merupakan aktifitas yang berawal dari bahan mentah
sampai dengan penanganan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang
terjadi karena hubungan dengan pemasok (supplier linkages) dan hubungan
dengan konsumen (consumer linkages). Aktifitas ini merupakan kegiatan yang
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terpisah tapi sangat tergantung satu dengan yang lain. Peningkatan nilai tambah
(value added) atau penurunan biaya dapat dicapai dengan cara mencari prestasi
yang lebih baik yang berkaitan dengan supplier, dengan mempermudah distribusi
produk, outsourcing (yaitu mencari komponen atau jasa yang disediakan oleh
perusahaan lain), dan dengan cara mengidentifikasi bidang-bidang dimana
perusahaan tidak kompetitif. Selanjutnya analisis rantai nilai juga berfungsi untuk
mengidentifikasi tahap-tahap rantai nilai dimana industri dapat meningkatkan nilai
tambah (value added) bagi pelanggan dan mengefisiensikan biaya yang
dikeluarkan. Industri mampu menjadi lebih kompetitif melalui efisiensi biaya atau
peningkatan nilai tambah yang diperoleh melalui aktivitas rantai nilainya.
Analisis data terhadap rantai nilai produk kopi di Sumatera Utara
menunjukkan nilai dari komoditas kopi pada masing-masing proses dan purna
jual. Selain itu terdapat juga beberapa produk turunan yang memberikan nilai
tambah terhadap produk kopi. Rantai nilai diperlukan untuk dapat memberikan
gambaran dari setiap nilai proses dan nantinya dapat dijadikan sebagai dasar
dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah terkait regulasi penetapan harga
minimum produk utama kopi.

5.4. Roadmap Inovasi dan Model Bisnis Pengembangan Klaster Inovasi PUD
Kopi Provinsi Sumatera Utara
5.4.1. Roadmap dan Action Plan Pengembangan Klaster Inovasi PUD Kopi
di Sumatera Utara
5.4.1.1. Roadmap Kopi
Peta jalan (roadmap) Pengembangan Kluster Inovasi PUD Kopi Provinsi
Sumatera Utara untuk 4 (empat) tahun ke depan dari 2019 hingga 2022 diarahkan
untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbaik
dunia dengan memperluas akses pasar kopi. Pada tahun awal klaster dibentuk
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maka harus terjadinya kesepahaman stakeholders melalui MoU, adanya Perjanjian
Kerja Sama (PKS), tersusunnya dokumen Master Plan Klaster Inovasi PUD Kopi
serta masuknya klaster inovasi kopi dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada tahun pertama ini diharapkan menguatnya relasi antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha dan
Masyarakat.
Pada tahun kedua dilakukan pengembangan dan pembangunan kebun
induk kopi dan sekaligus untuk penetapan sebagai daerah sentra penghasil kopi di
kabupaten. Pada tahun kedua dilakukan perluasan areal produksi dalam hal ini
Provisi Sumatera Utara telah mempunyai program seluas 1.400 ha. Untuk
memperkuat hal tersebut maka harus menjadikan kluster inovasi kopi bagian dari
program kerja pemerintah daerah. Pada tahun kedua ini diharapkan mulai
terbangunnya infrastruktur pendukung kluster inovasi kopi. Untuk meningkatkan
kesejahteraan petani dan pelaku usaha kopi perlu adanya regulasi tentang
perdagangan kopi di Sumatera Utara. Perlu adanya berbagai penyuluhan untuk
terjadinya perubahan maintset masyarakat tentang manfaat kopi.
Pada tahun ketiga diharapkan Sumatera Utara telah memiliki Science
Techno Park (STP) dan tumbuhnya industri-industri pengolahan produk turunan
kopi. Pada tahun ketiga ini diharapkan juga daerah sudah mulai melakukan
eksport produk kopi. Kondisi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan
lancar sesuai dengan program rencana yang telah ditetapkan sehingga pada tahun
keempat dapat diwujudkan kopi sebagai produk unggulan Sumatera Utara dan
menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra penghasil kopi di Indonesia
dan bahkan dunia.
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2022
2021
2020

2019
•Terjadinya kesepahaman
stakeholders melalui MoU
•Perjanjian Kerja Sama
•Tersusunya dokumen master
Plan Klaster Inovasi PUD Kopi
•Masuknya klaster inovasi kopi
dalam RPJMD
•Menguatnya relasi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Perguruan
Tinggi, Lembaga Litbang,
Dunia Usaha dan Masyarakat

•Pengembangan dan
pembangunan Kebun Induk
Kopi
•Penetapan Sentra Klaster
inovasi kopi di Kabupaten
•Pembangunan 1.400 Ha
areal kopi rakyat di
Sumatera Utara
•Masuknya kluster inovasi
Kopi kedalam program
kerja pemerintah daerah
•Mulai terbangunnya
insfrastruktur pendukung
kluster inovasi kopi
•Adanya regulasi tentang
perdagangan kopi di
Sumatera Utara
•Perubahan maintset
masyarakat tentang manfaat
kopi

•Terbentuknya STP kopi di
Sumatera Utara
•Tumbuhnya industri turunan
produk kopi
•Pengembangan ekspor kopi

•Sumatera Utara menjadi
salah satu sentra penghasil
kopi dunia

Gambar 9. Roadmap Pengembangan Klaster PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara
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5.4.1.2. Rencana Aksi
Tabel 4. Rencana Aksi (Action Plan) Pengembangan Kluster Inovasi PUD Kopi Provinsi Sumatera Utara
Subsistem
Hulu

Program
Pengembangan
unggul kopi

bibit 


Penggunaan
organik

pupuk 



Penggunaan
organik

pestisida 



Pengendalian hayati




Budidaya

Penetapan kriteria dan 
daya dukung lahan

Aktivitas
Pembuatan kebun induk (Dinas Perkebunan
dan dunia usaha)
Pengembangan bibit dengan genotif
masing-masing daerah (Perguruan Tinggi
dan litbang)
Produksi pupuk organik (masyarakat dan
industri)
Penyaluran pupuk organik kepada petani
kopi (komunitas dan Dinas Perkebunan)
Penyuluhan penggunaan pupuk organik
(komunitas dan Dinas Perkebunan)
Produksi pestisida organik (masyarakat dan
industri)
Penyaluran pestisida organik kepada petani
kopi (Komunitas dan Dinas perkebunan)
Penyuluhan penggunaan pestisida organik
(komunitas dan Dinas Perkebunan)
Identifikasi agen hayati (Perguruan Tinggi
dan litbang)
Penyuluhan dan pendampingan dalam
penggunaan agen hayati (Dinas Perkebunan
dan Perguruan Tinggi)
Studi kelayakan dan kesesuaian lahan
(Perguruan Tinggi, litbang dan Dinas
Perkebunan)

Indikator Capaian
Terbentuknya kebun induk yang
bersertifikasi
di
masing-masing
Kabupaten

Tersedianya
pupuk
organik
dan
terdistribusi kepada petani serta adnya
penyuluhan tentang penggunaan pupuk
organik

Tersedianya pestisida organik dan
terdistribusi kepada petani serta adanya
penyuluhan
tentang
penggunaan
pestisida organik

Adanya agen hayati untuk pengendali
hama dan penyakit tanaman kopi

Adanya kriteria kesesuaian lahan untuk
perkebunan kopi
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Pembentukan demplot  Pembuatan demplot di masing-masing
permanen
kabupaten (komunitas, Dinas Perkebunan)
 Penyuluhan dan pendampingan (Dinas
Perkebunan, Perguruan Tinggi)
Perawatan tanaman
 Penyuluhan dan pendampingan (Dinas
Perkebunan, komunitas dan Perguruan
Tinggi)
 Penanaman (jarak pohon) dan pemangkasan
 Pengendalaian hama dan Penyakit tanaman
 Penggunaan pupuk organik
Penerapan
teknologi  Penyuluhan kriterian panen (petik merah)
dalam pemanenan
(Dinas Perkebunan, komunitas, Perguruan
Tinggi)
Pascapanen
Teknologi tepat guna
 Penyedian alat pengolahan biji kopi (dinas
dan
perkebunaan, dinas perindustrian dan
Pemprosesan
perdagangan)
 Penyuluhan dan pendampingan penggunaan
alat (komunitas dan dinas terkait)
 Pelatihan pengembangan berbagai inovasi
produk turunan kopi (Perguruan Tinggi,
komunitas, Dinas Koperasi dan UMKM)
kilang  Pembentukan kilang kopi, minimal satu di
tiap kecamatan penghasil kopi
 Pembentukan SOP pengolahan kopi
 Teknologi penyimpanan biji kopi

Produk turunan kopi

Pembentukan
kopi
Quality control

Pemasaran

Inovasi pemasaran

 Diversifikasi produk berbasis komoditas
kopi (Perguruan Tinggi, dunia usaha,)
 Pengembangan outlet pada klaster industri

Terbentuknya minimal satu demplot
permanen
untuk
masing-masing
kabupaten
Terlaksananya
pendampingan
bagi
petani kopi dalam hal perawatan
tanaman
seperti
pemangkasan,
pengendalian hama dan penggunaan
pupuk orhanik
Terlaksananya
teknik panen

penyuluhan

tentang

Tersalurkan alat tepat guna kepada
petani kopi dan pelaku usaha kopi serta
adanya
pendampingan
dalam
penggunaan peralatan (mesin kupas kulit
cerry dan kulit ari, mesin roasting, mesin
giling, dan alat pengukur kadar air).
Pelatihan pengembangan produk turunan
kopi seperti teh, sabun, masker,
pewangi, kompos, dan lain-lain.
Terbentunya kilang kopi di masingmasing kabupaten
Terbentuknya SOP pengolahan kopi dan
diterapkan pada petani atau pelaku usaha
dibidang kopi
Terciptanya berbagai produk turunan
kopi yang dipasarkan secara online
maupun langsung.

96

Standar kualitas eksport






Penguatan
pemasaran

regulasi






Capacity
building,
community development








(industri,
dinas
koperasi,
dinas
perindustrian dan perdagangan)
Penjualan online
Showroom produk di KNIA, daerah wisata
Pengembangan kelembagaan STP kopi
(Perguruan Tinggi, Balitbang, Kemenristek)
Pembuatan SOP pemeriksaan kualitas kopi
untuk ekspor
Inisiasi pembentukan koperasi kopi
Inisiasi pemasaran kopi di swalayan atau
supermarket yang ada di kabupaten
Inisiasi regulasi pemasaran satu pintu untuk
ekspor melalui ketetapan kepala daerah
(Bappeda, litbang, dinas terkait)
Inisiasi pembentukan BUMDES dan
BUMD terkait kopi
Pembentukan sekolah kopi
Kuliah Lapang dan praktek untuk
mahasiswa
Penyuluhan
tentang
kopi
dan
pengembangan masyarakat (Perguruan
Tinggi dan dinas terkait)
Pelatihan pengolahan kopi (Komonitas dan
Perguruan Tinggi)
Pembuatan asosiasi MPIG untuk Provinsi
Sumatera Utara
Penyuluhan tentang kopi dan perubahan
pola pikir masyarakat, diantaranya manfaat
minum kopi bagi kesehatan (Perguruan
Tinggi dan Dinas Kesehatan)

 Inisiasi pengembangan STP kopi di
Provinsi Sumatera Utara
 Adanya SOP untuk kualitas ekspor
 Terbentuknya koperasi kopi di
masing-masing kecamatan
 Setiap swalayan menjual produk kopi
daerah masing-masing
 Adanya regulasi ekspor kopi
 Terbentuknya
BUMDES
yang
bergerak dibidang kopi
 Terbentukan sekolah kopi
 Kuliah Lapang dan praktek untuk
mahasiswa dibidang budidaya dan
pengolahann kopi
 Penyuluhan tentang kopi dan
pengembangan masyarakat
 Pelatihan pengolahan kopi untuk
petani
 Terbentuknya asosiasi MPIG untuk
Provinsi Sumatera Utara
 Tersampaikannya informasi tentang
manfaat
kopi
bagi
kesehatan
(Perguruan Tinggi dan Dinas
Kesehatan)
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5.4.2. Model Bisnis Penguatan PUD Kopi di Sumatera Utara
Model bisnis kopi Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menyangkut 10
daerah Kabupaten yaitu Toba Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara,
Simalungun, Samosir, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Karo, Dairi, dan
Humbang Hasundutan, serta Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan inovasi
Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan model bisnis canvas yang akan
membantu menemukan tujuan bisnis secara jelas dan target apa yang ingin dicapai
terlebih dahulu.
Dalam model bisnis ini yang pertama dilihat adalah customer segment,
dalam hal ini yang menjadi customer segment adalah pelaku industri lokal,
regional, nasional dan international. Selanjutnya jika telah mengetahui segment
pasar kita selanjutnya melihat value proposition (nilai dari produk) yaitu kopi
Sumatera Utara memiliki cita rasa yang khas dan sebahagian besar daerah telah
memiliki IG yang ditandai dengan kualitas tinggi. Setelah

kita mengetahui

dimana nilai dari produk kopi Sumatera Utara selanjutnya adalah melihat channel
dalam hal ini bagaimana untuk meraih konsumen, menyebarkan informasi produk
dan menyalurkan produk. Kopi Sumatera Utara dalam melakukan penjualannya
dilakukan secara langsung (direct selling), penawaran produk melalui penjualan
online, membangun komunitas dan jariangan kopi, pameran yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta
mengikuti berbagai event kompetisi kopi baik skala regional, nasional maupun
internasional dan pembuatan katalog produk kopi. Dalam bisnis kopi Sumatera
Utara selanjutnya harus tetap menjaga pelanggan dalam hal ini dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
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1.

Penjualan sekaligus mengedukasi pelanggan.

2.

Menjaga standar mutu kopi

3.

Klinik kopi

4.

Pengelolaan komunitas kopi dan jaringan pelanggan seluruh Indonesia.

5.

Event cupping coffee dan diskusi secara periodik sesama mitra baik petani,
komunitas dan pemerintah daerah.

6.

Kompetisi kopi tahunan baik skala regional dan nasional.
Tahapan selanjutya adalah melakukan revenue stream dengan melihat

jenis dan tipe yang diinginkan konsumen dan seberapa besar aliran pendapatan
dari produk tersebut yang dalam hal ini amati adalah :
1.

Penjualan produk dalam bentuk beras kopi (green bean), kopi premium
dalam bentuk biji (roast bean), kopi premium bubuk dalam bentuk kopi
klasik bubuk (grade B).

2.

Dana program pemerintah (Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan
Ekonomi Keratif, Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dan lain-lain).

3.

Sharing profit sesama mitra.

4.

Royalti IG.
Tahap berikutnya adalah untuk memastikan sumber daya aset yang

dimiliki seperti kebun kopi, infrastruktur, Indikasi Geografis, dan sumber daya
manusia yang berkualitas. Langkah selanjutnya adalah key activites (aktivitas
kunci) yang dilakukan untuk operasional bisnis dan kegiatan yang digunakan
untuk peningkatan mutu usaha dilakukan dengan :
1.

Pendampingan budidaya dan pengolahan pasca panen.
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2.

Penguatan jaringan komunitas kopi dan jaringan pelanggan.

3.

Kampanye, promosi dan pemasaran.

4.

Monitoring dan evaluasi.

5.

Pengadaan peralatan pengolahan dan produksi.

6.

Sosialisasi di tingkat desa dan petani.

7.

Pelatihan bagi petani dan BUMDES (pelatihan dari hulu ke hilir untuk
peningkatan mutu produk).
Selanjutnya adalah melihat siapa yang berperan sebagai key partenship

(mitra) yang dapat membantu usaha bisnis kopi yang dilakukan baik finansial,
sumber daya manusia dan lain lain. Mitra bisnis dalam kluster inovasi kopi
Sumatera Utara adalah :
1.

Pemerintah

(Kemenristekdikti,

Kementerian

Pertanian,

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

Kementerian
Koperasi dan

UMKM).
2.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bappeda, Balitbang, Dinas
Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas
Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Informasi dan Kominikasi
dan lain-lain).

3.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Utara.

4.

Lembaga litbang.

5.

Pihak swasta (PT. Starbuck)

6.

BUMDES dan Koperasi

7.

Komunitas kopi (MASPIGAS) dan lain lain.
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Tahap selanjutnya lingkungan bisnis kopi yang harus diperhatikan adalah
cost structure (biaya untuk kegiatan bisnis), antara lain :
1.

Riset pengembangan inovatif produk kopi Sumatera Utara

2.

Program pendampingan dari hulu hingga hilir.

3.

Pendampingan klaster inovasi.

4.

Pembangunan dan investasi sarana dan prasarana.

5.

Produksi , budidaya, revitalisasi, promosi dan marketing
Jika kesembilan tahapan ini telah dijalankan dengan sempurna, maka

bisnis kopi di Sumatera Utara akan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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1.

Penjualan sekaligus
mengedukasi pelanggan.

2.

Menjaga Standart Mutu
Kopi

3.

Klinik Kopi dan Kompetisi
kopi tahunan

4.

Gambar 10. Model Bisnis Pengembangan Klaster Inovasi PUD Kopi di Sumatera Utara
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5.4.3. Inovasi Pemasaran Kluster Inovasi PUD Kopi di Sumatera Utara
Pemasaran produk kopi menjadi hal yang penting di bagian hilir yang
dilakukan dengan melakukan inovasi dalam hal pemasaran. Inovasi pemasaran
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan komunitas kopi
melalui dengan adanya input teknologi dalam pengolah hasil. Petani memiliki dua
peranan yaitu sebagai pelaku budidaya dan sebagai pengolah produk setengah
jadi. Untuk meningkatkan penghasilan petani maka perlu dibentuk koperasi kopi
yang bertugas untuk mengolah biji kopi menadi greenbean, roastbean, bubuk
kopi dan bahkan produk olahan lainnya. Inovasi pemasaran yang dapat dilakukan
sebagaimana pada Gambar 11.

Gambar 11. Inovasi Pemasaran Pengembagan PUD Kopi di Sumatera Utara
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Keterlibatan BUMD dan BUMDES diharapkan akan memiliki peranan
sebagai pengumpul hasil produksi dan membantu pemasaran ke masyarakat lokal
maupun luar. Peran pemerintah cukup besar terutama dalam hal meningkatkan
pemasaran keluar negeri (ekspor). Melalui ekspor kopi melalui satu pintu
diharapkan kopi yang dikirim memiliki identitas yang jelas dan memiliki kualitas
yang baik sesuai dengan kebutuhan pasar dan berkelanjutan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan uraian sebagaimana pembahasan di atas,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kluster
inovasi produk unggulan daerah kopi di Sumatera Utara, meliputi aspek :
budidaya dan panen, pengolahan pasca panen, pemasaran, permodalan,
regulasi, kelembagaan, dan sosial budaya masyarakat, serta belum adanya
sinergi dan kolaborasi secara sistemik antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, litbang,
pengusaha, dan petani.

2.

Konsep pengembangan klaster produk unggulan daerah kopi Provinsi
Sumatera Utara adalah Model Quadro Latera dengan integrasi dan sinergi
antara berbagai pihak yang meliputi ABGC (Academicy, Business,
Government, Community) yang akan diinisiasi oleh lembaga penelitian
perguruan tinggi bekerjasama dengan pemerintah daerah pengusaha, dan
petani melalui dukungan semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing, dengan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dari
mulai hulu ke hilir yang meliputi : penggunaan bibit unggul, teknik budidaya,
pengolahan hasil produksi, quality control produk dan pemasaran.

3.

Manajemen klaster inovasi inovasi produk unggulan daerah kopi di Sumatera
Utara yang dikembangkan berupa kelembagaan dalam bentuk model
kolaborasi terintegrasi dan sistemik guna untuk memfasilitasi komunikasi
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secara intensif dan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga litbang,
industri, pemerintah dan komunitas terkait inovasi yang dibutuhkan dalam
pengelolaan kopi mulai dari hulu hingga hilir dengan pelibatan seluruh pihak
terdiri dari perguruan tinggi, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG), industri dan pemerintah daerah dalam bidang budidaya, produksi,
pemasaran, regulasi dan inovasi produk melalui kolaborasi dalam berbagi
peran dan tanggungjawab sesuai kompetensi dan keahlian dari masingmasing anggota klaster dengan rantai pasok kopi yang mencakup semua
aktivitas yang berkaitan dengan aliran dan transformasi kopi mulai bahan
baku hingga sampai ke pengguna akhir (end user).
4.

Roadmap inovasi dan model bisnis pengembangan klaster produk unggulan
daerah kopi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022 adalah menjadikan
Sumatera Utara sebagai salah satu sentra penghasil kopi dunia dan
memperluas akses pasar kopi, melalui tahapan : pembentukan kesepahaman
stakeholders, pengembangan kebun induk kopi, penetapan daerah sentra
penghasil kopi, perluasan areal produksi dan peningkatan produktivitas,
pembangunan infrastruktur pendukung, peningakatan kesejahteraan petani
dan pelaku usaha kopi, regulasi perdagangan, penyuluhan maintset
masyarakat tentang manfaat kopi serta pembangunan Science Techno Park
(STP) Kopi dan tumbuhnya industri-industri pengolahan produk turunan
kopi.
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6.2. Saran dan Rekomendasi
1.

Untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai klaster inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD) Kopi, maka setiap

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota harus masukkan kopi sebagai produk unggulan daerah dalam
RPJMD

masing-masing

Kabupaten/Kota

dan

penetapan

Keputusan

Bupati/Walikota bahwa kopi merupakan produk unggulan daerah.
2.

Untuk merealisasikan pengembangan cluster inovasi produk unggulan kopi di
daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota harus membuat MoU dan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi yang ada di daerah dan Provinsi
Sumatera Utara guna untuk mendapat berbagai program hibah dan bantuan
dari Pemerintah Pusat (Kemenristekdikti dan berbagai kementerian lainnya)
yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,

3.

Untuk menjadikan PUD berbasis komoditas kopi di Sumatera Utara,
Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah

Pusat,

perguruan

tinggi

dan

lembaga

litbang

agar

memprioritaskan pada aspek budidaya, panen, pengolahan pasca panen,
pemasaran,

permodalan,

regulasi,

kelembagaan,

dan

sosial

budaya

masyarakat,
4.

Kopi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten di Provinsi Sumatera
Utara memiliki potensi, keunggulan dan kekhasan yang berbeda-beda,
sehingga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya diharapkan
bagi daerah-daerah yang belum memiliki kekayaan intelektual di bidang
Indikasi Geografis (IG) agar segera memproses dan mendaftarkannya ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
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5.

Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
perguruan tinggi dan lembaga litbang di Sumatera Utara agar merancang dan
melakukan pengembangan bibit unggul sesuai genotif dan kondisi ekologi di
daerah potensial penghasil kopi dengan

melakukan penelitian tentang

kesesuaian dan daya dukung lahan (jenis tanah, komposisi tanah, mineral
tanah) serta pengembangan pestisida organik dan agen hayati dalam upaya
pemberantasan hama penyakit pada kopi.
6.

Untuk mendapatkan sumber bibit kopi yang berkualitas dalam upaya
mendukung pengembangan klaster inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)
kopi, Dinas Perkebunan Provinsi bersama-sama dengan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan fungsi Kebun Induk SiarangArang sebagai kebun induk kopi di Sumatera Utara.

7.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten bersama-sama
masyarakat, pengusaha serta komunitas kopi di Sumatera Utara agar
meningkatkan sinergi dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk
pengembangan kopi di Sumatera Utara dalam hal penggunaan bibit unggul,
pupuk organik ramah lingkungan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia
melalui pendampingan petani kopi dan melakukan penyuluhan secara efektif
dan efisien.

8.

Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UMKM bersama-sama dengan perguruan tinggi dan
lembaga litbang di Sumatera Utara agar melaksanakan kajian terhadap
kebutuhan peralatan mulai budidaya, produksi dan pasca panen kopi dan
merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan tanaman,
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pemanenan, pengolahan dan penyimpanan guna untuk menghasilkan kopi
yang berkualitas sesuai dengan permintaan ekspor.
9.

Untuk meningkatkan pemasaran kopi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten bersama-sama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang,
petani, pengusaha dan komunitas kopi agar membuat regulasi terkait
pemasaran kopi satu pintu untuk ekspor dan mengembangkan teknologi dan
inovasi untuk menghasilkan berbagai produk turunan kopi dan inovasi
pemasaran dengan melibatkan koperasi, BUMDES, BUMD dan pasar
swalayan serta membangun outlet, showroom produk kopi di lokasi wisata
dan bandara, e-commerce dan lain-lain.

10. Keberhasilan pengembangan klaster inovasi produk unggulan daerah kopi di
Sumatera Utara sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi secara sistemik
antara seluruh pelaku sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing
aktor pelaku yang terlibat, meliputi : pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga litbang, industri,
petani dan komunitas kopi guna menghasilkan rantai agribisnis kopi melalui
kegiatan on-farm (budidaya) untuk menghasilkan kopi spesialiti yang unggul
dan kualitas serta kegiatan off-farm (agroindustri) dalam rangka peningkatan
nilai tambah (added value) melalui pemanfaatan berbagai inovasi.
11. Pemerintah Provinsi, Kabupaten bersama-sama dengan perguruan tinggi,
lembaga litbang dan komunitas kopi agar merancang dan melaksanakan
penguatan kapasitas sumberdaya manusia (capacity building, and community
development) dengan cara : (a) membangun SMK kopi; (b) melaksanakan
kuliah lapang dan praktek untuk mahasiswa; (c) penyuluhan dan pelatihan
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tentang kopi dan pengolahannya serta pengembangan masyarakat; (d)
merancang, menyusun dan membentuk kelembagaan berupa Asosiasi MPIG
Provinsi Sumatera Utara; (e) pendampingan kepada petani dengan fokus
untuk merubah pola pikir masyarakat tentang manfaat kopi bagi kesehatan
dan seumber pendapatan masyarakat.
12. Untuk menjadikan sebagai salah satu icon daerah, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang dan
Kemenristekdikti agar merancang dan membangun Science Techno Park
(STP) Kopi di Sumatera Utara.
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