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POPT Perkebunan 
 

 
Mungkin di antara kita sebagai penikmat kopi, ada yang bertanya-tanya 

bagaimana bisa secangkir kopi yang nikmat ini bisa menambah nuansa bahagia untuk 
beraktifitas seharian. Seperti apa sebenarnya proses dibalik secangkir kopi yang nikmat 
ini, tentunya menjadi sangat menarik untuk diulas sekilas. 
 

Proses dibalik secangkir kopi menjadi nikmat tidak luput dari peran banyak orang 

dan paling banyak berperan bisa jadi adalah para petani kopi dengan mengawali 

berbudidaya, merawat memanen dan pasca penen kopi.  Bukan asal para petani kopi 

ketika merawat tanaman kopi mereka, banyak hal yang perlu diperhatikan hingga 

membentuk karakter biji kopi yang nikmat ketika diseduh nantinya. Dari mulai sistem 

tanam, kondisi tanah dan tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman kopi berikan 

pengaruh langsung pada karakter rasa. Tidak terlepas ketika masa panen tiba, memetik 

buah kopi yang telah merah saat panen tiba juga selalu diperhatikan pada para petani 

kopi untuk menjaga kualitas rasa dari kopi yang mereka tanam. 

Sejalan dengan acara yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo melalui Festival Petik Merah Kopi Krucil melalui Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian (DPKH) dan Disporaparbud (Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan 

Kebudayaan) di sebuah areal kebun kopi di Desa Bermi Kecamatan Krucil, Sabtu 

(29/6/2019) pagi menarik perhatian masyarakat dan para insan kopi dari dalam maupun 

luar Kabupaten Probolinggo. Pasalnya dalam festival tersebut para pengunjung tidak 

hanya merasakan sensasi panen kopi di lereng pegunungan, namun juga 

berkesempatan mendapatkan materi tentang budidaya dan teknik pengolahan kopi 

yang tepat dari beberapa narasumber yang kompeten.  

Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo, Nanang Trijoko Suhartono 

mengemukakan bahwa ramainya kunjungan pada festival tersebut merupakan indikator 

bahwa kopi Krucil saat ini benar-benar menjadi primadona. Tidak hanya bagi para 

penikmat kopi saja, namun juga para pelaku usaha dan petani kopi.  



Nanang menyebutkan dengan menunjukkan tingginya animo peminat kopi 

seperti ini diharapkan akan turut merangsang munculnya pengusaha-pengusaha kopi 

baru dihilir yang menggunakan bahan baku kopi lokal. Dengan begitu permasalahan 

pemasaran yang sering dikeluhkan petani kopi akan terselesaikan.  

“Dampak dari kegiatan ini sangat menguntungkan bagi para petani di hulu, sehingga 

petani dapat termotivasi untuk melakukan budidaya secara maksimal serta pengolahan 

pasca panen secara tepat. Karena mereka tahu para penikmat kopi sejati selalu 

mencari kopi yang berkualitas,” katanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian petik kopi merah 

 

Buah kopi siap panen 
Ciri-ciri buah kopi yang telah matang bisa dilihat dari warna kulitnya. Buah kopi 

yang paling baik untuk dipanen adalah yang telah matang penuh, berwarna merah. 

Namun karena berbagai alasan, para petani sering memanen buah yang masih 

berwarna kuning bahkan hijau. 

 

Cara memanen buah kopi 

Setiap tingkat kematangan menghasilkan karakteristik kopi yang berlainan. 

Berikut ini karakteristik buah kopi dilihat dari tingkat kematangannya: 

 Warna hijau dan hijau kekuningan. Warna ini menandakan kondisi buah kopi masih 

muda. Apabila dipetik bijinya berwarna pucat keputihan dan keriput. Aroma dan 



postur (body) yang dihasilkan masih sangat lemah. Buah seperti ini tidak 

disarankan untuk dipetik. 

 Warna kuning kemerahan, menunjukkan sudah mulai matang. Aroma dan 

posturnya mulai terasa mantap. Bijinya berwarna keabu-abuan. Buah seperti ini 

sudah boleh untuk dipetik. 

 Warna merah penuh, menunjukkan buah telah matang sempurna. Aroma dan 

citarasanya telah terbentuk dengan mantap. Keadaan buah seperti ini merupakan 

kondisi paling baik untuk dipetik. 

 Warna merah tua, menandakan buah sudah kelewat matang. Bijinya berwarna 

coklat dan kehitaman. Aroma dan posturnya mulai menurun, terkadang 

mengeluarkan citarasa seperti bau tanah (earthy). Buah seperti ini harus sudah 

dipetik. 

Selain warna kulit, untuk menentukan kematangan buah kopi bisa diketahui dari 

kandungan senyawa gula yang terdapat pada daging buah. Kopi yang telah matang 

memiliki kandungan senyawa gula relatif tinggi pada daging buahnya. Pada buah yang 

telah matang, daging buah lunak dan berlendir serta terasa manis. 

 

Pemetikan buah kopi 
Pada tanaman kopi arabika, buah kopi yang telah matang cenderung mudah 

rontok. Apabila dibiarkan jatuh ke tanah, buah tersebut akan menyerap bau-bauan di 

atas tanah yang bisa menurunkan mutu kopi. Sehingga dianjurkan untuk segera 

memetik buah kopi arabika begitu terlihat berwarna merah penuh. 

Buah kopi tidak dipanen serentak, proses pemetikan dilakukan secara bertahap. 

Berikut ini beberapa cara pemetikan buah kopi : 

 Pemetikan selektif. Pemetikan dilakukan hanya pada buah yang telah berwarna 

merah penuh atau telah matang sempurna. Sisanya dibiarkan untuk pemetikan 

selanjutnya. 

 Pemetikan setengah selektif. Pemetikan dilakukan pada semua buah dalam satu 

dompol. Syaratnya dalam dompolan tersebut terdapat buah yang telah berwarna 

merah penuh. 



 Pemetikan serentak atau petik racutan. Pemetikan dilakukan terhadap semua buah 

kopi dari semua dompolan, termasuk yang berwarna hijau dipetik habis. Biasanya 

pemetikan seperti ini dilakukan diakhir musim panen. 

 Lelesan. Pemanenan dengan cara memungut buah kopi yang gugur berjatuhan di 

tanah karena sudah kelewat matang. 

Untuk menjaga produktivitas tanaman kopi, pemetikan harus dilakukan dengan 

cara yang benar. Cabut buah secara vertikal agar tidak merusak tangkai buah, 

sehingga akan tumbuh kembali buah pada tangkai tersebut. Memetik buah kopi dengan 

cara merampas tidak dianjurkan karena bisa merusak tangkai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Petik merah kopi secara selektif 

 
Sortasi buah kopi 

Pada tahap ini, buah kopi disortir berdasarkan kualitasnya. Pisahkan buah kopi 

dari kotoran, buah yang cacat dan buah berpenyakit. Kemudian pilah buah yang merah 

dan mulus (buah superior) dari buah yang masih kuning atau hijau (buah inferior). 

Pemisahan ini nantinya akan menentukan grade kualitas mutu kopi. 

Buah kopi yang telah disortasi harus segera diolah jangan disimpan terlalu lama. 

Penundaan pengolahan bisa memicu reaksi kimia yang akan menurunkan mutu kopi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Kegiatan sortasi buah kopi dan perambangan buah kopi 

  

Dalam kegiatan sortasi merupakan salah satu awal kunci mendapatkan buah 

kopi merah yang memiliki citarasa berkualitas. Memisahkan kopi yang kurang bagus 

akibat kurang masak / masih hijau dan perambangan untuk memisahkan kopi yang 

terserang hama PBKo (Penggerek buah kopi) Hypothenemous hampei yang bisa 

berakibat merusak rasa kopi dan bisa menyebabkan sebagai hama gudang pada saat 

proses selanjutnya sampai ke tahap penyimpanan. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Kerusakan akibat PBKo bisa menjaadi hama gudang dan merusak citarasa kopi 

 



Hypothenemus hampei merupakan salah satu penyebab utama penurunan 

produksi dan mutu kopi Indonesia, bahkan di seluruh negara penghasil kopi. Kerusakan 

yang ditimbulkannya berupa buah menjadi tidak berkembang, berubah warna menjadi 

kuning kemerahan, dan akhirnya gugur mengakibatkan penurunan jumlah dan mutu 

hasil. 
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