
Kopi Organik dari Kelompok Tani Rejeki 17Desa Watupanjang Kecamatan 
Krucil Kabupaten Probolinggo 

 
Tujuan pertanian organik lebih dari sekedar bagaimana bercocok tanam suatu 

komoditas tertentu dengan meninggalkan semua unsur kimia, mulai dari pemupukan hingga 

pengendalian hama penyakit, namun tujuan utamanya adalah pertanian berkelanjutan 

dengan memperhatikan keselamatan lingkungan. Banyak alasan mengapa produsen 

(petani) dan konsumen ingin mengembangkan pertanian organik. Mulai dari yang 

berorientasi proses produksi, keamanan pangan, hingga motif komersial. 

Proses bertani secara organik hal yang lebih menguntungkan adalah terjaganya 

keseimbangan ekosistem, terjaganya biodiversitas alam, keanekaragaman hayati menjaga 

keberlangsungan piramida makanan, rantai makanan antara produsen dan konsumen alam. 

Hal telah dilakukan oleh Kelompok Tani Rejeki 17 Desa Watupanjang Kecamatan Kruci 

Kabupaten Probolinggo, dengan areal kebun kopi organik seluas 37,02 hektar  yang 

dikembangkan sejak 2015 bekerja sama dengan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi 

Tanman Perkebunan Surabaya (BBPPTP)mengupayakan pertanian kopi arabika kobratanpa 

bahan kimia baik dalam proses budidaya, pemupukan maupun pengendalian hayati yang 

menggunakan predator sebagai musuh alami dan agen hayati, di sisi lain proses pemupukan 

untuk menyuburkan tanah diperoleh dari proses kotoran ternak kambing yang dipelihara. 

Mengingat,  Kopi organik masih sangat minim tingkat pengembangannya dengan peluang 

pasar kopi organik dan non organik 200 ton per tahun untuk kuota, diharapkan model 

pertanian organik dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas dari kopi arabika organik 

kobra dan ke depan dapat mengisi segmen pasar regional, nasional dan pasar eksport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dengan pendampingan dari BBPPTP dan sinergisitas dari berbagai pihak, utamanya 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo melalui Bidang 



Perkebunan. Usaha, perjuangan dan komitmen kelompok tani Rejeki 17 mendapatkan 

apresiasi dari Kementrian Pertanian melalui BBPPTP yaitu dengan diserahkannya3  jenis 

Sertifikat Organik SNIyang dikeluarkan oleh PT. Biocert Indonesia sebuah lembaga 

sertifikasi organik Indonesia, Sertifikat Eksport untuk Uni Eropa dan Sertifikat UTZ yaitu 

sertifikat yang menguraikan praktek pertanian yang menghubungkan antara lingkungan, 

kesehatan dalam hal ini keamanan  dan keselamatan pangan untuk mendukung pertanian 

berkelanjutan. 

Sertifikat ini diserahkan oleh Kepala BBPPTP Surabaya Ardi Praptono, SP, M.Agr 

kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantrianasari, SE untuk kemudian diserahkan kepada 

Kelompok Tani Rejeki 17 Desa Watupanjang Kecamatan Krucil yang telah ikut 

melaksanakan Program Nasional 1000 Desa Pertanian Organik pada Peringatan hari Jadi 

Kota Kraksaan tanggal 22 Januari 2019 di Islamic Centre. Kelompok Tani Rejeki 17 Desa 

Watupanjang ini adalah salah satu desa dari 150 desa organik yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

 


