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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kopi (Coffea sp) merupakan komoditas perkebunan yang memiliki prospek 

untuk dikembangkan di Indonesia.Tanaman ini berasal dari Ethiopia dan mulai 

masuk ke Indonesia diperkirakan pada tahun 1698-1699 dibawa oleh Belanda 

pada jaman kolonialisme. Berdasarkan data statistik perkebunan Indonesia tahun 

2010-2014 luas lahan komoditi kopi sampai dengan tahun 2010 adalah 1.210.365 

Ha, dari luasan tersebut 96% merupakan Perkebunan Rakyat, 2% Perkebunan 

Besar Swasta dan 2% Perkebunan besar negara. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan penghasil kopi terbesar nomor 10 

(sepuluh) di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010). Kabupaten 

Temanggung merupakan produsen kopi terbesar yang menyuplai hampir 40% dari 

kebutuhan kopi di provinsi tersebut.Sentra penghasil kopi robusta di Temanggung 

antara lain Kecamatan Candiroto, Jumo, Kandangan, Gemawang, Pringsurat, dan 

Kaloran.Sedangkan sentra kopi arabika berada di Kecamatan Tembarak, 

Selopampang, Kledung, Ngadirejo, Bansari, dan Tretep. 

Di Kabupaten Temanggung dibudidayakan 2 (dua) jenis kopi yaitu kopi 

robusta dan kopi arabika. Kopi robusta maupun arabika Kabupaten Temanggung 

memiliki ciri dan karakter khas tersendiri. Kopi Robusta memiliki aroma lebih 

harum dibanding kopi robusta daerah lain. Begitu pula kopi arabika memiliki cita 

rasa khas, yaitu asam yang tertinggal lama di mulut. Luas areal kopi robusta 

maupun arabika di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Luas areal dan produksi kopi di Kabupaten Temanggung tahun 2010 dan 

           2011 
Tahun Kopi Robusta Kopi Arabika 

 Luas Areal 

(ha) 

Rata-rata 

Produksi 

(kg/ha) 

Jumlah 

Petani 

Luas Areal 

(ha) 

Rata-rata 

Produksi 

(kg/ha) 

Jumlah 

Petani 

       

2010 9.268 800 33.725 1.161 924 33.725 

2011 9.262 333 7.861 1.432 375 8.760 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2011 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi penurunan 

rata-rata produksi  kopi di Kabuten Temanggung. Hal ini disebabkan selain faktor 

budidaya tanaman, adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan 

salah satu faktor penting yang menghambat pencapaian sasaran produksi dan 

kualitas hasil pertanian termasuk tanaman perkebunan. Akibat gangguan OPT 

dapat menyebabkan penurunan produksi sampai pada tingkat yang tidak 

menguntungkan. Gangguan OPT juga dapat menurunkan kualitas hasil sehingga 

mempengaruhi harga produk menjadi rendah. Banyak kasus menunjukkan bahwa 

karena kualitas produk sedemikian rendah dengan masih adanya sisa-sisa 
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serangan OPT dan adanya kandungan pestisida, hasil produk perkebunan tidak 

dapat memasuki pasar ekspor.  

Beberapa kasus penolakan terhadap produk ekspor komoditi perkebunan 

terjadi pada tahun 2010 dimana kopi Indonesia yang diekspor ke Jepang ditolak 

karena terindikasi mengandung residu pestisida berbahan aktif karbaril yang 

melebihi batas yang disyaratkan yaitu sebesar 0,01 ppm. Selain itu di tahun yang 

sama sekitar 6.000 ton tembakau asal Jember Jawa Timur ditolak oleh beberapa 

negara di Eropa karena terindikasi adanya residu pestisida dengan bahan aktif 

karbendazim, thiopanat methyl, etephon dan glisopat yang sangat tinggi yaitu 

sebesar 20 ppm (Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2011) 

Usaha-usaha pengendalian OPT pada tanaman perkebunan masih 

didominasi oleh penggunaan pestisida sintetik sehingga menimbulkan berbagai 

dampak yang merusak lingkungan. Selain itu dari segi ekonomi penggunaan 

pestisida membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga sangat memberatkan 

petani. 

Masalah OPT merupakan hal yang sangat kompleks yang terjadi dari 

interaksi antara komponen-komponen agroekosistem dan campur tangan manusia 

dalam mengelolanya, sehingga diperlukan suatu konsep untuk mengatasi masalah 

OPT yang lebih efisien, efektif dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Konsep 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan jawaban alternatif yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dalam mengatasi masalah OPT.   

Pemerintah sejak tahun 1997 telah melaksanakan pelatihan PHT untuk para 

petugas dan petani perkebunan. Pola dan strategi pelatihan PHT yang diterapkan 

berbeda dengan pola penyuluhan petani klasik yang biasa dilakukan secara 

instruktif dengan pendekatan teknologi. Dalam PHT pola pelatihan dilakukan 

secara parsipatoris, pendekatan dari bawah dengan metode pendidikan orang 

dewasa atau andragogi. Petani diberi kesempatan belajar sendiri mengenai prinsip 

dan teknologi PHT dengan menggunakan lahan kebun sebagai sarana belajar 

utama. Pelatihan PHT untuk petani dengan pola tersebut dikenal dengan nama 

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). 

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil perkebunan yang 

memenuhi standar ekspor internasional adalah melalui penerapan Pengendalian 

Hama Terpadu (PHT) pada perkebunan rakyat. Pengalaman positif dan berhasil 

dalam penerapan PHT pada tanaman padi tahun 1970-an, menjadi pendorong 

untuk melakukan hal  yang sama pada perkebunan rakyat. PHT sebagai kebijakan 

nasional dalam pengendalian OPT pada semua komoditas pertanian dan 

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kelompok tani ini 

ditetapkan dalam UU No 12 tahun 1992.  Keputusan Menteri Pertanian No. 390 

tahun 1994 menyebutkan penerapan program nasional PHT dan PHT sebagai 

“pengelolaan populasi atau tingkat serangan OPT melalui pengelolaan penerapan 

teknologi yang terintegrasi untuk mencegah kerugian hasil dan kerusakan 

lingkungan”. Program PHT juga merupakan upaya untuk memasyarakatkan 

sistem produksi pertanian yang berkelanjutan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 

2006). 

Program SLPHT pada tanaman perkebunan ini dimulai pada tahun 1997 di 5 

provinsi pada tahap awal dan 7 (tujuh) provinsi pada tahap berikutnya di 6 (enam) 

komoditi.  Keenam komoditi tersebut adalah kopi, kakao, teh, lada, kapas dan 
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jambu mete.  Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang dilibatkan dalam 

program PHT untuk komoditi kopi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal 

Perkebunan. Setelah melakukan pelatihan tersebut, petani diharapkan mampu 

melakukan pendekatan yang ekologis dan bersahabat dengan lingkungan dalam 

mempelajari dan mengelola lahannya, serta petani menjadi pusat dari kegiatan 

PHT (Tim Bantuan Teknis FAO, 1997). 

Pelatihan yang dikhususkan untuk petani perkebunan sangat jarang atau 

sangat sedikit dilaksanakan. Pelatihan khusus untuk budidaya tanaman 

perkebunan saat ini tidak sampai kepada level petani, tetapi hanya sampai ke 

petugas/aparatur perkebunan saja. Satu-satunya pelatihan yang sampai ke level 

petani dan bermaterikan budidaya tanaman dan teknologi PHT adalah program 

SLPHT. 

Perkebunan kopi rakyat di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari 

permasalahan hama dan penyakit serta penggunaan pestisida yang telah 

membudaya di kalangan petani. Hal ini merupakan ancaman serius bagi 

keberlanjutan agribisnis perkebunan kopi rakyat dan juga ancaman serius bagi 

perkebunan swasta dan agroindustri pengolahan kopi yang berperan dalam 

membina perkebunan kopi rakyat sebagai mitra produksi baik langsung maupun 

tidak langsung. Data serangan OPT yang menyerang tanaman kopi Kabupaten 

Temanggung dan kabupaten lain penghasil kopi di Jawa Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2  Luas serangan OPT pada tanaman kopi di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2011 

No Kabupaten Luas Areal Luas Serangan OPT (hektar) 

    

1 Temanggung 9.262 80 

2 Semarang 2.916 26 

3 Magelang 6.380 40 

4 Kendal 3.037 110 
Sumber : Ditlinbun 2011 

 

Selain masih tingginya penggunaan pestisida, mutu komoditi kopi yang 

dihasilkan selama ini belum memenuhi standar produksi perhektarnya dan standar 

kualitas sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam mempromosikan 

komoditi kopi di pasar internasional. Hal ini dapat disebabkan karena petani kopi 

pada umumnya masih belum menguasai secara optimal tehnik budidaya kopi 

terutama dalam hal pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.   

Untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat produksi tanaman 

kopi di Kabupaten Temanggung, Direktorat Jenderal Perkebunan dalam hal ini 

Direktorat Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian sejak tahun 1997 

mengadakan suatu program pelatihan bagi petani yang disebut SLPHT. Program 

ini bertujuan memandirikan atau memberdayakan petani dalam mengambil 

keputusan pengelolaan agroekosistem dan sistem usaha tani atas dasar penalaran 

dan prinsip-prinsip PHT yaitu budidaya tanaman sehat, lestarikan dan manfaatkan 

musuh alami, pengamatan ekosistem berkala dan petani sebagai ahli PHT dan 

sebagai hasil akhir meningkatkan produktivitas pertanian. 
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Sampai dengan tahun 2011 di kabupaten Temanggung telah dilatih kurang 

lebih sebanyak 800 petani kopi dengan menggunakan dana APBN. Evaluasi 

terhadap pelaksanaan program ini, khususnya untuk Kabupaten Temanggung 

belum secara khusus dilakukan, hanya dilakukan evaluasi administrasi atau 

anggaran saja. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang selama ini dilaksanakan 

adalah hanya pada saat kunjungan dinas dan berdasarkan laporan yang dikirim ke 

Direktorat Perlindungan Perkebunan.  Evaluasi secara khusus perlu dilakukan 

untuk menentukan tingkat keberhasilan program SLPHT di Kabupaten 

Temanggung.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa jauh 

keberhasilan SLPHT baik dari proses pelaksanaan maupun hasil SLPHT yaitu 

dengan menganalisis persepsi peserta terhadap pelaksanaan SLPHT, menganalisis 

tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku petani dalam budidaya 

tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami serta pengamatan dan 

analisa agroekositem;  menganalisis produktivitas dari usaha tani kopi; serta untuk 

mengetahui adanya alih pengetahuan dan teknologi dari petani peserta SLPHT ke 

petani non peserta SLPHT. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pelaksanaan Program SLPHT kopi di Kabupaten Temanggung telah 

dilaksanakan mulai tahun 1997 dan hingga tahun 2012 telah dilatih sebanyak 

±800 petani dengan sumber dana dari APBN maupun APBD. Tujuan dari 

program ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan petani dalam 

pengelolaan agroekosistem dan sistem usaha taninya serta pada akhirnya 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produksi kopi. Dengan masih 

ditemuinya beberapa kondisi seperti masih rendahnya kualitas maupun 

produktivitas kopi serta penggunaan pestisida yang berlebihan, maka 

menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program SLPHT menurut persepsi peserta 

mengenai manfaat SLPHT, materi SLPHT, kualitas instruktur, waktu 

pelaksanaan, metode SLPHT, fasilitas pendukung dan evaluasi SLPHT.   

2. Bagaimana efektifivitas Program SLPHT berdasarkan tingkat pengetahuan, 

sikap, keterampilan dan perilaku petani setelah mengikuti program SLPHT. 

3. Bagaimana efektivitas Program SLPHT berdasarkan produktivitas kopi petani 

peserta SLPHT. 

4. Bagaimana efektivitas Program SLPHTberdasarkan ada tidaknya alih ilmu 

pengetahuan dan teknologi dari petani peserta SLPHT kepada petani yang 

belum mengikuti SLPHT. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah  untuk melihat pengaruh dari 

penerapan SLPHT di perkebunan kopi rakyat.  Secara khusus, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis efektivitas program SLPHT menurut persepsi peserta mengenai 

manfaat SLPHT, materi SLPHT, kualitas instruktur, waktu pelaksanaan, 

metode SLPHT, fasilitas pendukung dan evaluasi SLPHT. 
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2. Menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku petani 

setelah mengikuti program SLPHT dilihat dari aspek Budidaya tanaman, 

Agroekosistem, dan Pengendalian Hama Terpadu. 

3. Menganalisis perbedaan produktivitas kopi antara sebelum dan sesudah 

mengikuti SLPHT 

4. Menganalisis ada tidaknya alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari petani 

peserta SLPHT kepada petani yang belum mengikuti SLPHT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan institusi yang menangani kegiatan PHT 

terutama yang melakukan penerapan PHT melalui kegiatan Sekolah Lapang PHT 

(SLPHT) guna mengevaluasi kegiatan SLPHT. Penelitian ini juga akan 

memberikan informasi bagi pemerintah sebagai bahan masukkan dalam 

menentukan kebijakan pembangunan di bidang perkebunan. Selain itu juga 

sebagai informasi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan 

dengan permasalahan yang sama atau pengembangan dari permasalahan pada 

penelitian ini.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa 

Tengah pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Gemawang dan Kandangan yang 

pernah menjadi lokasi pelaksanaan SLPHT untuk komoditi kopi. Penelitian 

mengenai efektivitas Program SLPHT ini difokuskan pada Program SLPHT yang 

dibiayai oleh APBN. 

Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dan 

pengumpulan data menggunakan kuisioner serta wawancara dengan pihak-pihak 

yang terkait dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




