Sumber Inspirasi

Pengantar
Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep.
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Sumber Inspirasi (Food For Thought).
Sumber Inspirasi mengangkat pembelajaran dari mitra dan staf Rikolto tentang resep mereka dalam
menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat.
Cerita sukses dapat menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran
untuk memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?

Mengangkat Citra
Fine Robusta dari Merangin

Lembaga Tiga Beradik
10 April 2019

Cerita Pembelajaran
Kopi robusta selama ini lekat dengan stigma sebagai kopi berkualitas rendah. Namun, dengan pengelolaan pasca-panen yang baik,
kopi robusta dapat diproses menjadi kopi berkualitas, atau yang
disebut dengan fine robusta, sebagaimana dilakukan oleh kelompok petani kopi di Kecamatan Jangkat Sungai Tenang, Kabupaten
Merangin, Jambi.
Lembaga Tiga Beradik (LTB) mendampingi masyarakat Jangkat
Sungai Tenang untuk membudidayakan kopi yang berkelanjutan
sejak tahun 2016. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan
pendapatan tambahan dari kopi tanpa harus membuka ladang
baru di area hutan. Terlebih lagi, selama ini model berladang berpindah banyak dilakukan yang berpotensi membuat terbukanya
hutan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dengan mengenalkan budidaya kopi, kami secara perlahan mengajak masyarakat untuk tidak lagi membuka hutan.
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Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengadakan Sekolah
Lapang bagi masyarakat yang berlangsung tiga bulan. Masyarakat
sangat antusias mengikuti dan mempelajari pengetahuan budidaya kopi yang disampaikan, baik yang berlangsung di kelas maupun praktik di kebun. Usai Sekolah Lapang, peserta mempraktikkan
ilmu yang mereka dapatkan. Dalam proses pendampingan yang
kami lakukan, LTB dan kelompok tani Jangkat Sungai Tenang juga
belajar tentang adanya penikmat dan pasar kopi robusta berkualitas di Indonesia. Dengan informasi itu, mulailah kami mengembangkan fine robusta.
LTB mendampingi petani agar mampu mengolah biji kopi robusta dengan baik, sehingga hanya cherry merah yang dipetik dan
dipilih untuk diolah. Kami juga menggunakan nama kopi robusta
D’Jangkat Sungai Tenang untuk memasarkan dan mempromosikan kopi ke berbagai tempat. Kesempatan berharga datang saat
kopi robusta D’jangkat Sungai Tenang mengikuti kegiatan lelang
kopi yang diadakan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (Specialty Coffee Association of Indonesia/SCAI) Bali di bulan Agustus 2018.

Mengidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki
Melakukan pelatihan terkait pertanian yang baik untuk
kopi robusta
Mempraktikkan pengetahuan dari pelatihan ke lahan kebun
Mencari tahu perkembangan kopi robusta di Indonesia
Belajar untuk menciptakan kopi fine robusta bersama-sama
Melakukan inovasi dalam mengelola biji kopi robusta
Mengikuti kompetisi nasional kopi fine robusta
Membuat dan mempromosikan merek fine kopi robusta
yang diproduksi
Memasarkan produk ke pencinta kopi baik domestik dan
internasional

Hasil Racikan
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Dalam kegiatan ini, peserta wajib mengirim sampel biji kopi sebanyak 2 kilogram ke SCAI di bulan Agustus untuk diuji rasa di bulan September. Setelah lulus uji rasa dan diberi skor oleh juri kopi,
biji kopi yang terpilih dan lulus uji rasa dilelang di bulan Oktober
2018. Dalam kegiatan lelang ini, Kopi Robusta D’jangkat Sungai
Tenang mendapatkan nilai lelang sebesar Rp 300.000/kilogram,
dan menjadi kopi robusta termahal di sepanjang sejarah di dunia
kopi robusta. Hasil ini membuat bangga kelompok tani dampingan kami karena kerja keras mereka selama dua tahun sungguh
membuahkan hasil.

Motivasi untuk terus belajar
Keinginan untuk mempraktikkan apa yang dia pelajari
Terus mencari informasi terbaru terkait tren kopi
Pengetahuan menanam kopi secara berkelanjutan
Mampu melakukan sortir biji kopi

Petani menghasilkan biji kopi robusta yang berkualitas
tinggi
Fine kopi robusta mampu memenangkan kompetisi nasional
Harga jual kopi robusta petani meningkat
Petani mengelola kebun kopinya secara berkelanjutan
dan mendapatkan penghasilan lebih tinggi
Pembukaan ladang baru di area hutan berkurang

Edisi lalu:

Edisi selanjutnya:
Simak
pembelajaran staf kami Hery
Christanto
dalam
mendampingi petani
memproduksi
beras
premium.

