
 

 

Pentingnya Kesehatan Bibit Kopi di Nurseri Kopi Krucil 

Kabupaten Probolinggo  

 
Oleh : Ika Ratmawati, SP 

POPT Perkebunan 
 

Pendahuluan 
 

Kabupaten Probolinggo memiliki potensi wilayah yang sangat baik untuk 

dikembangkan berbagai jenis kopi. Salah satunya di Kecamatan Krucil yang saat 

ini telah berdiri nurseri atau pusat pembibitan kopi dengan nama Nurseri Kopi 

Krucil yang berlokasi di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. 

Nurseri itu sendiri merupakan tempat pembibitan kopi yang berkualitas yang 

memliki sertifikasi dan menghasilkan bibit kopi unggul serta berkualitas. Salah 

satu upaya untuk mendapatkan bibit kopi yang berkualitas dengan menjaga mutu 

sumber benih dan perawatan pembibitan yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Lokasi Nurseri Kopi Krucil Kabupaten Probolinggo 

 

Fungsi keberadaaan Nurseri Kopi Krucil Probolinggo 

 Keberadaaan nurseri kopi sangatlah membantu petani dalam mendapatkan 

bibit kopi yang unggul dan berkualitas. Fungsi adanya nurseri adalah 



 

 

memproduksi semai kopi yang seragam dan berkualitas dengan media tanam 

serta perawatan yang tepat, tersedianya stok semai yang cukup saat melakukan 

penyulaman bibit dikala ada kerusakan, menyediakan bibit yang selektif dan 

seragam serta menyediakan bahan tanam kopi yang tepat dengan waktu musim 

penanaman kopi. 

 

Pemilihan Benih Unggul Kopi  

Untuk mendapatkan benih kopi yang berkualitas langkah pertama yang 

harus  dilakukan adalah memilih pohon induk yang baik. Syaratnya utama pohon 

induk harus bebas dari serangan hama dan penyakit. Seperti hama penggerek 

buah kopi (Hypothenemus hampei), penggerek batang (Xylosandrus sp) dan 

penyakit karat daun (Hemileia vastatrix). Untuk tanaman kopinya harus dipilih 

yang bagus dan sehat, memiliki tajuk yang bagus, berbatang pendek dan produksi 

buah tinggi sebagai indukannya. 

Hasil buah kopi dari induk terpilih harus dipilih buah kopi yang sudah 

masak, sehat dan kulit buahnya tidak ada cacatnya. Buah terpilih dipetik dan 

langsung diseleksi dengan cara merendamnya dalam air. Hanya buah yang 

terendam saja yang diambil untuk diseleksi ulang. Jika pada seleksi kedua ini 

masih ada buah yang terapung, buah itupun harus dibuang juga. Selanjutnya, kulit 

dan daging buah dibuang. Biji yang sudah terkupas direndam kembali. Hanya 

yang tenggelam yang kemudian diperam selama 24 jam. Usai pemeraman, biji 

dicuci sampai lendirnya hilang. Bila lendir belum terkupas habis, biji diperam dan 

kemudian dicuci lagi. 

Tahap berikut biji dikeringanginkan selama satu atau dua hari. Cegah biji 

kopi dari sinar matahari langsung. Pada tahap inipun biji masih harus disortir ulang 

untuk mendapatkan biji berkualitas dan terbebas dari serangan hama bubuk buah 

kopi (H. hampei). Biji yang sudah disortir berulang kali tersebut segera disemai 

karena jika terjadi penundaaan semai lebih dari 3 bulan, ukuran biji akan mengecil 

sehingga kemampuan daya tumbuh menurun. Biji yang sudah terseleksi dan 

berkualitas untuk pengembangan pembibitan kopi di Nurseri Kopi Krucil berasal 

dari Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) Jember. 

 

 

 



 

 

Persyaratan tempat persemaian biji kopi, sebagai berikut: 

• Tanah sedapat mungkin dipilih yang agak datar, subur, dan banyak 

mengandung bunga tanah. 

• Dekat perumahan dan sumber air, agar memudahkan pengamatan dan 

pemeliharaan pada musim kemarau, terutama dalam melakukan 

penyiraman. 

• Ada pohon pelindung, agar dapat menahan terik matahari dan percikan 

air hujan yang lebat, sehingga tidak merusakkan bibit. 

• Terhindar dari bibit penyakit dan hama, tempat‐tempat yang akan 

dipergunakan sebagai persemaian sebaiknya diselidiki terlebih dahulu 

terhadap kemungkinan adanya infeksi penyakit dan hama. Sehingga 

apabila ada bibit penyakit atau hama harus diadakan pencegahan dan 

pemberantasan. 

 

 
Gb. Persiapan media tanam di persemaian kopi 

 



 

 

 

Gb. Penataan biji kopi di persemaian  

 

 

Lingkungan Tumbuh Kopi Probolinggo 

Ketinggian 700 – 1500 m dpl dengan kisaran optimum 900 – 1100 m dpl.  

Kecamatan yang cocok di tanami kopi yang berada di Nurseri Kopi Krucil berada 

di kisaran 900-1.000 mdpl. Batas terendah ketinggian tempat untuk 

pertumbuhannya dibatasi oleh ketahanannya terhadap penyakit karat daun (H. 

vastatrix) dan batas ketinggian tempat tertinggi dibatasi adanya frost (suhu sangat 

rendah). Iklim memiliki batas yang tegas antara musim kering dan penghujan atau 

Iklim C – D menurut Schmidt dan Fergusson dengan curah hujan 1.000–2.000 

mm/tahun dengan 3–5 bulan kering. Dapat tumbuh dengan baik pada tanah 

dengan tekstur geluh pasiran dan kaya bahan organik, terutama pada daerah 

dekat permukaan tanah. Produksi tanaman dapat stabil bila tersedia sarana 



 

 

pengairan dan atau pohon pelindung. Sifat kimia tanah umumnya menghendaki 

pH agak masam yaitu 5,5 – 6,5. 

 

Bibit Kopi Bebas Hama dan Penyakit 

 Pengamanan kebun bibit kopi sebaiknya sejak awal tanam. Mulai dari 

tanah yang bebas nematoda sampai kondisi tanaman yang sehat bebas hama 

penyakit. Persemaian kopi selama 7-9 bulan dan bibit siap dipindahkan ke kebun. 

 Pengecekan kesehatan di pembibitan harus rutin dilakukan agar sedini 

mungkin ada tindakan pengendalian yang cepat dan tepat. Pada umumnya 

pembibitan kopi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo adalah kewaspadaan 

terhadap penyakit karat daun kopi disebabkan oleh H. vastatrix yang dapat 

menyerang dipembibitan sampai tanaman dewasa. Gejala tanaman terserang, 

daun yang sakit timbul bercak kuning kemudian berubah menjadi coklat. 

Permukaan bercak pada sisi bawah daun terdapat uredospora seperti tepung 

berwarna orange atau jingga. Pada serangan berat pohon tampak kekuningan, 

daunnya gugur akhirnya pohon menjadi gundul. 

Penyebaran penyakit melalui uredospora yang dapat dibentuk sepanjang 

tahun. Perkembangan penyakit dipengaruhi oleh kelembaban. Spora yang telah 

matang dapat disebarkan oleh angin dan untuk perkecambahannya diperlukan 

tetesan air yang mengandung udara. 

 

Memilih Bibit Kopi yang Sehat Kunci Keamanan Kebun Kopi. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar A. Bibit kopi yang sehat  B. Bibit kopi yang tidak sehat 
  

Pisahkan sejak dari awal bibit yang terdapat bercak maupun 

pertumbuhannya terhambat (kerdil) agar tidak menjadi sumber tular hama ataupun 
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penyakit ke tanaman kopi lain yang sehat. Kunci kesehatan kebun kopi didasarkan 

sesuai dengan prinsip PHT salah satunya yaitu budidaya tanaman sehat. Artinya 

tanaman kopi yang sehat mulai dari indukan yang berkualitas, pembibitan yang 

tepat dan pengendalian hama dan penyakit sedini mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Kebun bibit kopi yang sehat di Nurseri Kopi Krucil 

    

Penutup 

 Setelah cukup umur dan musim penghujan datang bibit yang terseleksi  

siap di pindahkan ke kebun kopi, sedangkan bibit yang terdapat serangan OPT 

tertutama karat daun sebaiknya dimusnahkan. Karena akan berakibat dapat 

menular ke tanaman kopi yang ada di kebun kopi.    
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