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KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
ABSTRAK
Kopi Arabika merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat yang mendiami
wilayah dataran tinggi Ngadha di Pulau Flores bagian tengah pada koordinat antara
120°05‟ BT – 121°03‟ BT dan 08°45‟ LS – 08°52‟ LS. Dataran tinggi Ngadha
merupakan kawasan pertemuan dua lereng gunug api, yaitu Gunung Inerie dan
Gunung Abulobo. Secara administratif kawasan tersebut merupakan wilayah dua
kecamatan, yaitu Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngadha,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di dataran tinggi Ngadha kopi ditanam pada ketiggian antara 1.000 – 1.550 m d.p.l.
pada tanah vulkanik jenis Andosol yang subur. Suhu udara rata-rata 15 – 25 ºC dan
pada saat-saat tertentu suhu udara sangat dingin (< 10 ºC) karena pengaruh hembusan
angin muson tenggara dari benua Australia. Kawasan ini memiliki tipe iklim kering
dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.500 mm per tahun dan terdapat 3 – 5 bulan
kering yang tegas pada bulan Juni – Oktober. Kondisi geografis tersebut sangat sesuai
untuk budidaya kopi Arabika.
Masyarakat Ngadha, sering disebut orang Bajawa, telah membudidayakan kopi
Arabika secara turun temurun. Mereka bertanam kopi Arabika di bawah pohon
penaung, menggunakan pupuk organik, dan tanpa menggunakan pestisida sintetik,
serta petik selektif (hanya buah masak). Kopi Arabika hasil olahan kelompok tani
ternyata tergolong dalam mutu spesialti (specialty coffee) karena citarasanya yang
enak, khas, dan unik. Sebagian besar kopi Arabika dari kawasan ini jika disangrai
pada tingkat sedang (medium roasting) secara umum memiliki komponen-komponen
citarasa utama sebagai berikut: bau kopi bubuk kering (fragrance) dan bau kopi
seduhan (aroma) kuat bernuansa bau bunga (floral), perisa (flavor) enak dan kuat,
kekentalan (body) sedang sampai kental, keasaman (acidity) sedang, serta kesan rasa
manis (sweetness) kuat.
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa
mengajukan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama “Kopi Arabika Flores
Bajawa”. Adapun jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis
adalah kopi biji (green bean), kopi sangrai (roasted bean), dan kopi bubuk (ground
coffee). Mengingat Kopi Arabika Flores Bajawa telah memiliki reputasi baik di pasar
domestik dan pasar interasional, maka MPIG bertekad untuk menjaga mutu prima
Kopi Arabika Flores Bajawa sesuai dengan apa yang tertera di dalam Buku
Persyaratan yang disertakan pada saat pengajuan usulan pendaftaran perlindungan
Indikasi Geogafis.
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Kata Pengantar

Sejak dilakukan pemberdayaan petani kopi Arabika di kawasan dataran tinggi
Bajawa oleh Dinas Perkebuan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten
Ngada, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia mulai tahun 2004 telah terjadi
perbaikan mutu kopi petani yang signifikan serta telah berhasil dipromosikan ke
segmen pasar spesialti dengan nama Kopi Arabika Flores Bajawa. Kegiatan
pemberdayaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa
peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani kopi maupun harga kopi di tingkat
petani yang telah mengalami perbaikan secara signifikan.
Kopi Flores (Flores Coffee) telah dikenal di pasar domestick maupun
internasional. Dengan adanya upaya perbaikan dan menjaga mutu secara konsisten
oleh masyarakat Bajawa, maka Kopi Arabika Flores Bajawa telah memiliki reputasi
yang baik di segmen pasar domestik maupun internasional karena mutu citarasanya.
Oleh karena itu, kami Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi
Arabika Flores Bajawa menyadari perlunya untuk mengajukan permohonan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membatu pemberdayaan petani kopi Arabika di kawasan
dataran tiggi Bajawa sampai terlaksananya pendaftaran perlindungan Indikasi
Geografis. Semoga segala daya dan upaya ini memberikan manfaat yang
berkelanjutan bagi masyararakat luas, khususnya masyarakat Bajawa.

Bajawa, 17 Agustus 2011.
MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa
Ketua,

Adreas Nua.
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PENDAHULUAN
Pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara penghasil kopi ke-3 setelah
Brazil dan Vietnam, dengan volume ekspor mencapai lebih dari 500 ribu ton per
tahun. Komoditas kopi merupakan komoditas andalan perkebunan yang mempunyai
kontribusi cukup nyata dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa
ekspor, sumber pendapatan dan kesejahteraan petani, penghasil bahan baku industri,
menciptakan lapangan kerja, dan untuk pengembangan wilayah.
Pertanaman kopi yang diusahakan di Indonesia sebagian besar berupa kopi
Robusta dengan luas 1.191.557 ha (91,5 %) dan kopi Arabika dengan luas 110.486 ha
(8,95 %) yang tersebar di hampir seluruh kepulauan Indonesia dengan pulau Sumatera
sebagai pulau yang terluas pertanaman kopinya yang mencapai 671.400 hektar (60
%), Jawa (14 %), Sulawesi (12 %), Nusa Tenggara (10 %), dan Kalimantan (3 %).
Dari luasan tersebut sebagian besar (95,96 %) diusahakan dalam bentuk perkebunan
rakyat (PR) dan sisanya (4,04 %) diusahakan dalam bentuk perkebunan besar swasta
(PBS) dan perkebunan besar negara (PBN).
Kopi merupakan komoditas ekspor penting bagi Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), baik kopi Robusta maupun kopi Arabika. Sampai saat ini sebagian
besar ekspor kopi dari Provinsi NTT masih dilakukan melalui pelabuhan Tanjung
Perak di Surabaya (Jawa Timur) dan sebagian lagi melalui pelabuhan Makassar
(Sulawesi Selatan) setelah terjadi proses perdagangan antar pulau.
Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah penghasil utama kopi di
Provinsi NTT dengan luas 6.147 ha. Dari luasan tersebut 5.351 ha di antaranya
merupakan areal pertanaman kopi Arabika dan sisanya 796 ha adalah kopi Robusta
dengan tingkat produktivitas 500 - 750 kg/ha.Pengembangan agribisnis komoditas
kopi Arabika di Kabupaten Ngada masih cukup terbuka, baik melalui program
perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu
dan pengembangan industri hilir.Kopi Arabika yang berasal dari daerah ini
mempunyai potensi menjadi produk spesialti (specialty coffee) karena memiliki
karakter cita rasa khas, adapun kawasan penanamannya secara administratif tersebar
di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bajawa.
Dalam era pasar global dan persaingan yang semakin ketat, seperti yang
terjadi saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, diferensiasi produk
merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. Indikasi Geografis
(IG) memegang peranan penting untuk menarik minat konsumen dengan cara
memberikan nilai tambah pada produk ini, yaitu adanya kepastian kepada para
konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal, yang berasal dari kawasan khusus,
dengan metode produksi yang tersendiri. Karakteristik-karakteristik mutu produk
(khususnya citarasa, untuk produk pangan) yang khas, uniq dan tampil beda yang
terindikasi karena pengaruh faktor geografis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
daya saing produk produk tersebut. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di berbagai
negara di dunia mendorong adanya perlindungan hukum suatu produk yang memiliki
mutu baik dari kawasan tertentu dan telah memiliki reputasi baik dengan
menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Indikasi Geografis.
10

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, masyarakat petani kopi
Arabika kabupaten Ngada bermaksud meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari
hasil budidaya mereka, untuk mendapatkan pengakuan atas mutu dan kekhasan
produk ini, serta sebagai suatu cara untuk melestarikan tradisi produksi kopi mereka.
Untuk mencapainya, masyarakat petani bermaksud untuk mendapatkan perlindungan
hukum atas nama produknya serta mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan
Indikasi Geografis bagi kopi arabika ”Flores Bajawa”.
Usulan permohonan perlindungan Indikasi Geografis kepada kopi Arabika
Flores Bajawa dapat dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a) Kopi Arabika Flores Bajawa berasal dari kawasan spesifik dengan ketinggian
tempat di atas 1.000 m dpl. Agroekosistem di Bajawa (Flores) cocok untuk
penanaman kopi Arabika dan sistem pertaniannya relatif homogen, yang
secara administratif termasuk Kabupaten Ngada. Kawasan ini mempunyai
iklim yang spesifik yaitu udaranya dingin dan kering dengan fluktuasi
temperatur cukup tinggi. Musim hujan biasanya berlangsung 5 – 6 bulan, dan
musim kering 5 – 6 bulan, yang selama itu terdapat 4 bulan musim kering
yang tegas. Iklim ini menjadi kekhasan kawasan dataran tinggi Flores.
Kawasan ini memiliki kelompok tanah vulkanik dengan jenis tanah Entisol
dan Inceptisol yang cukup subur. Oleh karena itu, kopi Arabika yang
dihasilkan di kawasan ini memiliki potensi mutu yang tinggi, khususnya
kekhasan citarasa.
b) Di samping faktor-faktor alam di atas, kopi Arabika Flores Bajawa memiliki
keunggulan faktor manusia. Kopi Arabika Flores Bajawa adalah produk yang
memiliki mutu dan reputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang
memiliki kepedulian atas mutu. Masyarakat ini tergabung dalam kelembagaan
petani yang disebut kelompok tani. Masyarakat ini berkehendak untuk
menjaga mutu dan reputasi kopi yang mereka hasilkan.
c) Kopi Flores, baik Robusta maupun Arabika, telah memiliki sejarah yang
cukup panjang dan memiliki reputasi mutu yang cukup baik di pasar. Namun
mengingat kondisi agroekosistem di dataran tinggi Bajawa dan budaya
masyarakat lokal, maka kopi Arabika Flores Bajawa telah berkembang
menjadi origin coffee (kopi dari kawasan tertentu) di Indonesia. Mutu citarasa
yang khas kopi Arabika Flores Bajawa telah dikenal di pasar domestik
maupun manca negara (khususnya Amerika Serikat).
d) Para petani telah memiliki kelembagaan yang cukup kuat (kelompok tani).
Oleh karena kelompok-kelompok itu, manajemen pertanian menjadi khas dan
relatif homogen didasarkan kepada pengetahuan tradisional. Dengan
demikian, masyarakat petani kopi Arabika di Kabupaten Ngada dalam
melakukan usaha taninya bisa saling berbagi pengetahuan dan ketrampilan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka masyarakat petani
kopi Arabika di Kabupaten Ngada memandang bahwa kopi Arabika Flores Bajawa ini
harus mendapatkan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis. Dalam upaya
untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis ini, masyarakat petani Arabika
Kabupaten Ngada telah bergabung dalam sebuah organisasi yang bernama
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa.
MPIG inilah yang mewakili masyarakat yang mendiami dataran tinggi Bajawa untuk
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mengajukan permohonan perlindungan Indikasi Geografis kepada Pemerintah
Republik Indonesia.
Di dalam dokumen permohonan ini, dijelaskan tentang pemohon dan Buku
Persyaratan untuk kopi Arabika Flores Bajawa. Buku Persyaratan ini telah dibahas
bersama dalam 6 kali pertemuan pada bulan Nopember 2008, Pebruari, Maret dan
April 2009.
Selama pertemuan-pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh antara 50 sampai 60
perwakilan organisasi lokal (kelompok tani dan pengolah swasta), semua hal yang
berkenaan dengan Buku Persyaratan telah dibahas, dan telah diambil keputusankeputusan secara demokratis, melalui pemungutan suara.
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PEMOHON
Pemohon adalah “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika
Flores Bajawa”. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, disingkat MPIG,
adalah suatu lembaga yang mewakili masyarakat Bajawa yang mendiami suatu
kawasan di Pulau Flores yang tumbuh atas dasar persamaan visi dan misi untuk
melakukan, menjaga produksi dan mutu produk kopi arabika Flores Bajawa sekaligus
untuk mengusulkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk
yang dihasilkan masyarakat di kawasan ini sebagai produk yang memperoleh
perlindungan indikasi geografis sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing
di pasaran global.
Sejak tahun 2004, para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani
kopi arabika di Kabupaten Ngada mulai bekerjasama dalam upaya memperbaiki mutu
dan memikirkan tentang cara-cara untuk melindungi produk kopi mereka. Pada
tanggal 26 Mei 2009 di Bajawa, “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa” secara resmi disepakati untuk
didirikan. Pendirian lembaga tersebut selanjutnya dicatatkan Kantor Notaris Albertho
Herman Johanes Dopo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Ngada, No. 4 Tanggal 1508-2011.
Pada tahun 2009, para pengolah swasta bergabung dengan MPIG sehingga
terbentuklah suatu kelompok yang disebut Kelompok Pengelola IG yang nyata.
Keanggotaan kelompok ini hanya bisa diisi oleh kelompok-kelompok tani dan
perusahaan swasta, yang berarti bahwa anggotanya bukanlah individu, tetapi
organisasi. Masing-masing organisasi disarankan menyebutkan secara jelas para
anggotanya. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, produksi kopi Arabika Flores
Bajawa merupakan hasil dari dinamika organisasi. Dengan demikian, keputusan untuk
memiliki keanggotaan yang terdiri dari organisasi-organisasi tidak dimaksudkan
untuk mengucilkan produsen-produsen individual, namun untuk mencerminkan
realitas lokal. Produsen-produsen individual bisa diregistrasi setelah bergabung
dengan salah satu organisasi yang merupakan anggota kelompok.
MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa di Kabupaten Ngada tetap bersifat inklusif,
yaitu organisasi-organisasi lokal yang berbasis di kawasan ini bisa bergabung dengan
organisasi ini selama anggota-anggotanya adalah para produsen atau pengolah kopi
Arabika dan bahwa mereka telah memenuhi semua aturan-aturan yang tercantum di
dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa.
Komponen penyusun MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa adalah:
1. Satu komponen dari produsen gelondong merah, yang beranggotakan
kelompok tani,
2. Satu komponen dari pengolah kopi, yang beranggotakan kelompok tani,
pengolah dan penyangrai.
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3. Satu komponen dewan penasehat yang beranggotakan perwakilan
pemerintah daerah, organisasi pendukung dan para pembeli penting yang
telah menjadi mitra kelompok tani.
Organisasi “Kelompok Tani” beranggotakan para petani, yang merupakan para
produsen gelondong merah. Beberapa Kelompok Tani juga memiliki unit pengolahan
hasil (UPH) dan memproduksi kopi HS dan/atau kopi biji. Kelompok-kelompok Tani
yang merupakan pengolah kopi bisa duduk sebagai anggota masing-masing bagian
(“produsen gelondong merah” dan “pengolah kopi”).
Hak pilih terbagi secara rata (50 % : 50 %) antara dua bagian di atas (badan
penasehat tidak memiliki hak pilih). Di dalam bagian “produsen gelondong merah”
dan “pengolah kopi”, pemangku kepentingan yang lebih besar memiliki dua suara,
sedangkan yang lebih kecil hanya memiliki satu suara.
Pada bulan Agustus 2011, kelompok ini beranggotakan :
a. 25 Kelompok tani produsen kopi merah (yang mewakili 600 keluarga
petani
b. 14 Kelompok tani pengolah
c. 1 penyangrai di Bajawa, yang menjual kopi Arabika Flores Bajawa
Daftar anggota tersedia dapat dilihat pada Lampiran 2.
Pengurus MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa telah dipilih secara demokratis,
dan untuk pertama kali susunanya adalah sebagai berikut:

Ketua, Sekretaris dan Bendahara :
Ketua Umum : Andreas Nua (UPH Suka Maju, Desa Ubedolumolo)
Ketua I
: Petrus Tay Ngete (UPH Papa Taki, Desa Langa)
Ketua II
: Petrus Dhey (UPH Ateriji, Desa Were I)
Sekretaris I
Sekretaris II

: Maria Alwisima Mori, A.Md (UPH Bowoso, Desa
Wowawae)
: David Zi‟a (UPH Papa Taki, Desa Langa)

Bendahara I : Wilhelmina Dhone (UPH Wongawali, Desa Susu)
Bendahara II : Bernadus Bere (UPH Peupalo, Desa Susu)
Seksi – Seksi :
Seksi Hukum:
1.
2.
3.
4.

Agustinus Gono (UPH Wongawali, Desa Susu)
Martinus Lalu (UPH Lobobutu, Desa Dadawea)
Nesti Ule (UPH Toni Tebu, Desa Raka Teda I)
Yohanes Kodo (UPH Flobamora, Desa Rakalaba).
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Seksi Keterunutan (dhuju) dan Administrasi:
1.
Nikolaus Wede (UPH Floba Mora, Desa Rakalaba)
2.
Mateus Wea (UPH Toni Tebu, Desa Susu)
3.
Maria Goreti Wunu (UPH Lobo Butu, Desa Dadawea)
4.
Katharina Sere (UPH Papa Wiu, Desa Mangulewa)
5.
Astin Ngadha (UPH Fa Masa, Desa Beiwali)
6.
Benedikta Dhiu (UPH Mora Sama, Desa Turikesa)
Seksi Pengolahan dan Mutu :
1.
Vinsensius Loki (UPH Fa Masa, Desa Beiwali)
2.
Petrus Lado (UPH Suka Maju, Desa Ubedolumolo)
3.
Yoseph Saju (UPH Mezamogo, Desa Raka Teda II)
4.
Leonardus Naru (UPH Papa Wiu, Desa Mangulewa)
5.
Maximus Teko (UPH Peupalo, Desa Susu)
6.
Leonardus Bhara (UPH Bowoso, Desa Dadawea)
7.
Felix Zaga (UPH Mezamogo, Desa Raka Teda II)
Seksi Promosi dan Komunikasi :
1.
Michel Wesa (UPH Floba Mora, Desa Rakalaba)
2.
Petrus Waso (UPH Fa Masa, Desa Beiwali)
3.
Apolonia Bate (UPH Bowoso, Desa Dadawea)
4.
Maria Tilde Meo (UPH Wongawali, Desa Susu)
5.
Fabianus Lalu (UPH Sinar Tani, Desa Bajawa)
Penasehat :
1.
2.
3.

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Kabupaten Ngada
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Produksi kopi Arabika Flores Bajawa merupakan hasil dari dinamika
organisasi sehingga keputusan untuk memiliki keanggotaan yang terdiri dari
organisasi-organisasi tidak dimaksudkan untuk mengucilkan produsen-produsen
individual, namun untuk mencerminkan realitas lokal. Produsen-produsen individual
bisa diregistrasi setelah digabungkan dengan salah satu organisasi-organisasi yang
merupakan anggota kelompok.
MPIG kopi Arabika kabupaten Ngada bersifat inklusif, di mana organisasiorganisasi lokal yang berbasis di kawasan ini dapat bergabung dengan organisasi ini
selama anggota-anggotanya adalah para produsen, perusahaan atau pengolah kopi
yang telah memenuhi aturan-aturan dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis.
Organisasi “Kelompok Tani” beranggotakan para petani yang merupakan para
produsen gelondong merah. Beberapa Kelompok Tani ini memiliki fasilitas
pengolahan dan memproduksi kopi berkulit cangkang (HS) atau kopi Ose. Kelompokkelompok Tani yang merupakan pengolah kopi bisa duduk sebagai anggota masingmasing bagian (“produsen gelondong merah” dan “pengolah kopi”).
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BUKU PERSYARATAN INDIKASI GEOGRAFIS
(PP No. 51/2007)

A. Nama Indikasi Geografis
Nama Indikasi Geografis yang diusulkan untuk didaftar di Direktorat Jendral
Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, adalah
Kopi Arabika ”FLORES BAJAWA”. Flores adalah nama pulau yang secara geografis
terletak di kawasan kepulauan Sunda Kecil (Lesser Sunda Islands) atau sekarang
namanya kepulauan Nusa Tenggara di bagian timur, sedangkan Bajawa merupakan
nama sebuah tempat di Pulau Flores. Secara administratif Bajawa merupakan ibu kota
Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Nama Barang
Kopi Arabika FLORES BAJAWA yang diproduksi oleh masyarakat yang
mendiami kawasan lahan tinggi Bajawa adalah sebagai berikut:
1.

Kopi biji (green bean atau coffee bean),

2.

Kopi sangrai (roasted bean atau roasted coffee),

3.

Kopi bubuk (ground coffee).

Produk (barang) kopi tersebut diproduksi menurut standar operasional
prosedur (SOP) tertentu yang telah disepakati secara demokratis oleh masyarakat
dalam suatu pertemuan dan ditetapkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa.
Nama kopi Flores, baik Arabika maupun Robusta, secara umum telah dikenal
cukup lama di pasar domestik maupun internasional. Sedangkan nama kopi Arabika
”Flores Bajawa” sebagai produk spesialti mulai dikenal di pasar domestik dan
international mulai pertengahan tahun 2000-an, khususnya di pasar Amerika Serikat
dan Australia.

C. Karakteristik dan Kualitas
Kopi Arabika “Flores Bajawa” dihasilkan dari tanaman kopi Arabika yang
ditanam di lahan tinggi Bajawa dengan ketinggian di atas 1.000 m d.p.l. Kawasan ini
memiliki udara yang dingin dan kering, khususnya pada bulan Juli – Agustus (musim
kemarau) udara seringkali sangat dingin karena adanya pengaruh angin kering yang
dingin dari benua Australia. Jumlah curah hujan cukup tinggi dengan 5 – 6 bulan
kering. Karakteristik-karakteristik kawasan dataran tinggi Bajawa di kabupaten Ngada
yang dijelaskan secara lebih rinci di Sub Bab D (Deskripsi Lingkungan Geografis)
mendukung perkebunan kopi Arabika.
Tanaman kopi Arabika yang berada di dataran tinggi Bajawa berasal dari
varietas-varietas kopi yang terseleksi. Pohon-pohon kopi tersebut ditanam di bawah
pohon penaung yang dikombinasikan dengan tanaman lain dan dikelola serta dipupuk
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organik. Kopi gelondong merah dipetik secara manual dan dipilih dengan cara
seksama dengan proporsi kopi gelondong merahnya minimal 95 %. Kopi gelondong
merah tersebut selanjutnya diolah secara basah dengan fermentasi selama 18 jam atau
sampai 36 jam, serta dikeringkan secara alami dengan cara menjemur. Teknik olah
basah yang dikembangkan oleh petani Arabika di kabupaten Ngada, yang dijelaskan
di Sub Bab G (Metode Produksi dan Pengolahan), dapat mewujudkan potensi kopi
Arabika yang bermutu spesial di kawasan tersebut.
Sifat-sifat khas kawasan, teknik budidaya, dan cara pengolahan pasca panen
telah terbukti menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan citarasa khas.
Karakteristik kopi Arabika kabupaten Ngada (biji kopi dan cita rasa) telah diteliti
secara mendalam sejak 2006. Pada tahun 2006 sampai tahun 2009, telah diambil
ratusan sampel yang dianalisis oleh para ahli kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia di Jember. Penelitian ini menghasilkan data yang cukup konsisten
terkait dengan mutu fisik biji kopi dan cita rasanya.
c.1. Kopi Biji (Green Bean atau Coffee Bean)
c.1.1. Kopi biji hasil olah basah giling kering (wet process, dry hulling)
Mutu fisik
Biji Kopi Arabika Flores Bajawa yang diperdagangkan tergolong dalam mutu I
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kopi tahun 2008 dengan
kadar air maksimum 12 %, bebas dari bau kapang, warnanya hijau keabu-abuan,
serta jumlah nilai cacat fisik maksimum 11. Namun, mengingat kopi Arabika
Flores Bajawa sudah tergolong kelompok kopi Arabika spesialti pada umumnya
jumlah nilai cacat fisik maksimum 5.
Mutu citarasa
Pada derajat sangrai sedang (medium roast) kopi Arabika Flores Bajawa hasil
olah basah giling kering menunjukan warna sangrai yang homogen, dengan
fragrance dan aroma kopi bubuk bernuansa wangi bunga (floral).
Hasil analisis cita rasa menunjukkan bahwa kopi Arabika Flores Bajawa hasil
olah basah giling kering memiliki rasa manis (sweetness) yang kuat, rasa asam
(acidity) yang cukup kuat, dan kekentalan (body) sedang sampai kuat.
Secara ringkas profil cita rasa kopi Arabika Flores Bajawa hasil olah basah
giling kering adalah:
a) bebas dari cacat cita rasa (off-flavor),
b) rasa asam bersih (bright acidity) dengan intensitas sedang sampai kuat,
c) kekentalan intensitasnya sedang sampai kuat,
d) fragrance dan aroma bagus dan intensitasnya sedang,
e) perisa (flavor) dan kesan rasa pasca cicip (after taste) bagus dan bertahan
lama,
f) rasa manis (sweetness) kuat.
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g) keseimbangan (balance) komponen-komponen cita rasa bagus.
c.1.2. Kopi biji hasil “olah basah giling basah” (wet process, wet hulling) atau sering
disebut dengan istilah „kopi labu‟.
Mutu fisik
Biji Kopi Arabika Flores Bajawa yang diperdagangkan tergolong dalam mutu I
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kopi tahun 2008 dengan
kadar air maksimum 12 %, bebas dari bau kapang, warnanya biru kehijauan, serta
jumlah nilai cacat fisik maksimum 11. Namun, mengingat kopi Arabika Flores
Bajawa sudah tergolong kelompok kopi Arabika spesialti pada umumnya jumlah
nilai cacat fisik maksimum 5.
Mutu citarasa
Pada derajat sangrai sedang (medium roast) kopi Arabika Flores Bajawa
menunjukan hasil olah basah giling basah warna kopi sangrainya yang agak
kurang homogen, dengan aroma kopi bubuk bernuansa aroma bunga (floral).
Hasil analisis cita rasa menunjukkan bahwa kopi Arabika Flores Bajawa hasil
olah basah giling basah secara umum memiliki tingkat kekentalan yang tinggi,
mutu dan intensitas perisa (flavor) yang kuat, namun intensitas aromanya sedang.
Secara ringkas profil cita rasa kopi Arabika Flores Bajawa hasil olah basah
giling basah adalah sebagai berikut:
a) bebas dari cacat cita rasa (off-flavor) utama,
b) kekentalan tinggi,
c) perisa (flavor) dan rasa asam cukup,
d) rasa pahit rendah sampai medium,
e) aroma bagus dan intensitasnya sedang,
f) rasa pasca cicip kuat dan lama bertahan,
g) rasa manis (sweetness) cukup,
h) keseimbangan komponen-komponen cita rasa bagus.
c.1.3. Kopi biji hasil “olah basah kopi madu” (pulp natural atau decascado)
Mutu fisik
Biji Kopi Arabika Flores Bajawa yang diperdagangkan tergolong dalam mutu I
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) biji kopi tahun 2008 dengan
kadar air maksimum 12 %, bebas dari bau kapang, warnanya hijau agak muda,
serta jumlah nilai cacat fisik maksimum 11. Namun, mengingat kopi Arabika
Flores Bajawa sudah tergolong kelompok kopi Arabika spesialti pada umumnya
jumlah nilai cacat fisik maksimum 5.
Mutu citarasa
Pada derajat sangrai sedang (medium roast) kopi Arabika Flores Bajawa
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menunjukan hasil olah basah kopi madu (decascado) menunjukkan warna yang
kurang homogen, dengan bau kopi bubuk bernuansa buah yang dikeringkan
(dryed fruits).
Hasil analisis cita rasa menunjukkan bahwa kopi Arabika Flores Bajawa hasil
“olah basah kopi madu” (decascado) secara umum memiliki kekhasan fragrance
dan aroma yang bagus dan intensitasnya kuat.
Secara ringkas profil cita rasa kopi Arabika Flores Bajawa hasil olah basah
kopi madu (decascado) adalah:
a) bebas dari cacat cita rasa (off-flavor) utama,
b) kualitas fragrance dan aroma bagus dan intensitasnya kuat,
c) rasa asam bersih dengan intensitas sedang,
d) kekentalan cukup,
e) rasa pahit intensitasnya rendah sampai medium,
f) rasa pasca cicip enak dan cukup lama bertahan,
g) rasa manis (sweetness) kurang,
h) keseimbangan komponen-komponen cita rasa cukup.
Karakterisasi profil cita rasa utama kopi Flores Bajawa hasil masing-masing
cara pengolahan sebagai tersebut pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram profil citarasa kopi Arabika Flores Bajawa dengan cara
pengolahan yang berbeda.
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c.2. Kopi Sangrai (Roasted Bean)

c.3. Kopi Bubuk (Ground coffee)
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D. Deskripsi Lingkungan Geografis (Faktor Alam dan Faktor Manusia)
d.1. Faktor Alam
Posisi geografis kawasan pertanaman kopi Arabika dataran tinggi Bajawa di
Kabupaten Ngada berada ditengah-tengah pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara
Timur dengan kondisi daerahnya yang tropis, berada pada garis lintang antara 120°
05‟E dan 121°03‟E, garis busur antara 8°45‟S dan 8°52‟S. Kawasan ini memiliki
alam pegunungan sejuk yang mencakup lereng dan dataran-dataran bergelombang.
Vegetasinya termasuk tanaman hutan, hortikultura dan tanaman pangan serta tanaman
perkebunan kopi Arabika.
Beberapa unsur lingkungan fisik dataran tinggi Bajawa di kabupaten Ngada
sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Dataran tinggi Bajawa berada pada ketinggian
antara 1.200 – 1.550 meter dpl. Pada umumnya kebun kopi yang terdapat pada
ketinggian sekitar 1.200 meter dpl., merupakan kondisi ideal untuk pertanaman kopi
Arabika. Curah hujan rata-rata sebanyak 2.597 mm per tahun dengan hari hujan ratarata sebanyak 115 hari per tahun cukup baik untuk budidaya kopi Arabika. Pada bulan
kering kondisi lengas tanah masih cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman
kopi.
Jenis tanah mayoritas Andisol yang mempunyai kesuburan kimiawi tinggi
serta kondisi fisika tanah yang baik, sehingga juga sangat mendukung untuk
pertumbuhan kopi Arabika. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi akan berpengaruh
terhadap kualitas cita rasa dan fisik biji kopi yang dihasilkan.
Tabel 1. Unsur Lingkungan Fisik Dataran Tinggi Bajawa Kabupaten Ngada
1.200 – 1.550 m dpl
0 – 60 %
- 2.597 mm/tahun,
- 4 – 5 bulan kering/tahun,
- masa kering Juni – September,
- tipe curah hujan menurut Schmidt
Ferguson C – D (kering)
Temperatur
15 – 25 °C
Kelembaban relatif
80 – 99 %
Tanah Bentukan geologis
Batuan gunung terdiri lava, breksi,
aglomerat, tufa, berselingan dengan tufa
dan batu apung
Jenis tanah
Andisol dengan tingkat kesuburan fisik dan
kimiawi yang tinggi
Tekstur
Geluh berlempung, geluh
Solum
100 – 160 cm
C-organik
Tinggi
Kapasitas pertukaran kation Tinggi
Masa kekurangan air
Juli s.d. Agustus
Relief Ketinggian tempat
Lereng
Cuaca Curah hujan

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada, 2007
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Topografi
Kabupaten Ngada dengan ibukota Bajawa mempunyai wilayah bergunung
di bagian tengah dan dataran rendah di bagian selatan. Pertanaman kopi ada di
bagian tengah pada daerah gunung karena ekologinya sesuai, yaitu bercurah hujan
lebih tinggi, posisi terhadap permukaan laut jauh lebih tinggi dari pada wilayah
lain. Sentra kopi Arabika tersebar di kecamatan Bajawa dan kecamatan Golewa
pada ketinggian lebih dari 1.000 m dpl. Kawasan pertanaman kopi Arabika di
kabupaten Ngada merupakan daerah ketinggian dengan kondisi topografi yang
bervariasi mulai datar, berombak hingga bergunung. Di kawasan ini terdapat
lungur-lungur yang membentang arah utara-selatan dan pertanaman kopi terdapat
pada lereng perbukitan.Variasi ketinggian antar desa sangat beragam, bahkan di
dalam desa-desa tertentu perbedaan ketinggian antar kebun petani cukup
mencolok. Ketinggian desa-desa di mana produksi kopi Arabika Flores Bajawa
bisa dilakukan terdapat pada Lampiran 3. Desa Dadawea (UPH Bowoso) di
kecamatan Golewa merupakan desa yang paling rendah, yaitu sekitar 1.162 meter
dpl. Sedangkan desa tertinggi adalah desa Ngoronale (UPH Bowoso) di
kecamatan Bajawa yaitu lebih dari 1.333 meter dpl. UPH-UPH kopi milik
kelompok tani terletak di sekitar kebun kopi Arabika petani yang terletak pada
kisaran antara 1.100 - 1.400 meter dpl.
Kondisi Iklim dan Curah Hujan
Kabupaten Ngada terletak di bagian tengah pulau Flores yang iklimnya
secara umum dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan dinamika suhu laut serta
angin yang bertiup dari benua Australia. Secara umum iklim kawasan timur
Indonesia yang meliputi suhu udara harian, curah hujan dan faktor lingkungan lain
bercurah hujan sedikit, musim kemarau yang panjang. Namun di kabupaten Ngada
khususnya di kawasan kecamatan Bajawa dan Golewa mempunyai kondisi yang
khas. Curah hujan relatip lebih tinggi dari pada wilayah sebelah timur.
Analisis data curah hujan selama 17 tahun yaitu dari 1990 sampai dengan
2006 dari stasiun pengukur curah hujan di Bajawa menunjukkan bahwa rata-rata
curah hujan di kecamatan Bajawa sebesar 2.597,23 mm/th dan hari hujan 115 hari
per tahun. Sedangkan dari stasiun pengukur di kecamatan Golewa menyatakan
bahwa rata-rata curah hujannya sebesar 2.561,35 mm/th dengan hari hujan 119
hari/tahun. Secara lebih jelas hasil tersebut disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Ngada
No

Uraian

1
Rata- rata curah hujan (mm/th)
2
Rata-rata hari hujan (HH/th)
3
Jumlah Bulan Kering (bln/th)
4
Jumlah Bulan basah (bln/th)
5
Tipe curah hujan (Schmidt & Ferguson)
Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada, 2007

Kecamatan
Bajawa
Golewa
2597,23
2561,35
115
119
5,2
4
5,8
7
D
C
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Karakteristik iklim daerah Bajawa menunjukkan terdapat 4 atau 5 bulan
kering. Periode ini biasanya berlangsung dari bulan Juni sampai Oktober. Secara
rutin di wilayah Bajawa mulai bulan Juni hingga Nopember terjadi defisit air
untuk keperluan tanaman kopi. Lengas tanah yang ada selama bulan kering
biasanya cukup untuk mendukung kebutuhan air bagi kopi.
Sebaran Curah hujan Kec. Golewa
450

Curah Hujan (mm)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Jan
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Mei

Jul

Sept

Nov

Bulan hujan

Gambar 2. Curah Hujan Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada (1990 – 2006)
Masa kering di Bajawa mempunyai dampak positif bagi produksi kopi, karena
tekanan kekurangan air (water stress) mengakibatkan kuncup bunga mengalami
dormansi dalam waktu yang cukup.Secara fisiologis dormansi kuncup bunga ini
sangat diperlukan agar bunga dapat mekar dengan baik setelah turun hujan.
Praktek pengelolaan tanah mereka dengan menambahkan bahan organik oleh
para petani merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyimpan lengas
tanah. Di samping itu naungan yang cukup, berkat pohon-pohon yang berada di
perkebunan kopi, mampu menurunkan suhu udara di sekitar tajuk selama musim
kemarau sehingga proses pengurasan lengas tanah dapat dikurangi.

Suhu dan Kelembaban
Berdasarkan pengamatan selama tahun-tahun sebelumnya kelembaban
udara relatif tinggi (> 80 %), suhu udara harian berkisar dari 15°C (malam hari),
22 – 25 °C (pagi hari) dan 23 – 26 °C (tengah hari). Pada saat tertentu suhu udara
malam hari dapat mencapai 5 °C, yaitu pada saat berhembus angin dingin dari
benua Australia.
Geologi
Berdasarkan laporan Geologi Lembah Ruteng Nusa Tenggara Timur,
kabupaten Ngada terdiri atas daerah (1) umur kuarter, Qct (undak pantai), Qtva
(gunung api inerie), Ohva (gunung api muda Abulobo), Qtvw (gunung api tua)
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dan (2) umur tersier, Tmk (formasi Kiro), Tmb (formasi Bari), Tmn (Formasi
Nangapanda dan Tmt (Formasi Tanahau).
Proses geomorfologi yang terjadi di kabupaten Ngada dan Nagekeo adalah
proses pengangkatan dan pelipatan (struktural) yang terjadi pada zaman Miosen
Tengah dan proses vulkanisme yang berlangsung sejak zaman Miosen akhir
hingga Pliosien. Proses vulkanisme menghasilkan gunung api tua dan gunung api
muda Inerie dan Abulobo (Qtvl). Batuan gunung api tua terdiri dari lava, breksi,
agloerat, tufa, berselingan dengan tufa batu apung. Adapun geologi yang paling
muda pada daerah ini adalah undak pantai (Qct) yang dihasilkan dari proses
Fluvial-Marin, terdiri dari perselingan konglomerat, batu pasir dan sedikit
gampingan.
Proses pengangkatan dan pelipatan yang membentuk fisiografi perbukitan
dan pegunungan terdapat di bagian utara. Daerah perbukitan utara termasuk
formasi Bari (Tmb), formasi Kiro (Tmk), formasi Nangapanda (Tmns) dan
formasi Tanahau (Tmt). Batuan yang diperkirakan tertua di lembar Ruteng adalah
batuan bersusun andesit, dasit, basalt yang termasuk formasi Kiro. Formasi ini
merupakan formasi tertua, menindih secara menjerami dengan formasi
Nangapanda dan formasi Bari, menindih selaras dengan formasi Tanahau. Batuan
dari formasi Nangapanda dan Bari bersifat andesit, sedangkan pada formasi
tanahau terdiri dari batu pasir dan gampingan.
Menurut hasil pengukuran oleh BPTP Nusa Tenggara Timur, pada tahun
2003, Kabupaten Ngada didominasi oleh areal bergunung dan berbukit. Hasil
tersebut seperti tecantum pada Tabel 3.
Tabel 3. Sebaran Topografi Wilayah Ngada (Ngada dan Nagekeo)
No
1
2
3
4
5
6
7

Uraian
Bergunung
Berbukit
Berbukit kecil
Agak landai
Agak datar
Berombak
Terjal

Luas (ha)
168.878,2
78.346,6
7.187,2
15.600
14.382,4
2.372,2
1835,2

Sumber: Basuki et al., 2006, dimodifikasi.
Sifat-sifat Tanah di Dataran Tinggi Bajawa

Lokasi pengambilan contoh tanah dilakukan pada tahun 2008 di kebunkebun kopi yang merupakan wilayah kerja Unit Pengolahan Hasil (UPH). Contoh
tanah yang diambil sebanyak 9 lokasi yang tersebar secara merata pada sentra
pertanaman kopi Arabika (Tabel 4).
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Tabel 4. Lokasi Pengambilan Contoh Tanah di Kabupaten Ngada

1

Were I

Ate Riji

Ketinggian
(m d.p.l.)
1.162

2

Dadawea

Bowoso

1.143

080 50‟ 50,9”

1210 03‟ 05,2”

3

Mangulewa

Papa Wiu

1.296

080 49‟ 46”

1210 00‟ 55,5”

4

Beiwali

Fa Massa

1.258

080 47‟ 10,4”

1200 57‟ 4,6”

5

Ngoranale

Peupalo

1.333

080 45‟ 39,9”

1200 57‟ 19,5”

6

Bomari

Papa Taki

1.223

080 49‟ 06,4”

1200 58‟ 07”

7

Turenaru

Suka Maju

1.284

080 48‟ 33,6”

1200 59‟ 28,4”

8

Rakateda II

Mezamogo

1.194

080 50‟ 42,9”

1200 00‟ 36.9”

9

Tiba Ribo

Wongawali

1.295

080 46‟ 54,6”

1200 57‟ 17,3”

No

Lokasi

UPH

Lintang
Selatan
080 52‟ 28,3”

1210 03‟ 48”

Bujur Timur

Catatan: - Lokasi pengambilan di tingkat desa atau dusun.
- UPH – Unit Pengolah Hasil.
Topografi lokasi pengambilan contoh tanah pada umumnya datar hingga
berombak, sedangkan fisiografinya adalah bergunung dengan kelerengan makro
antara 8 – 25 %. Tanahnya termasuk ordo Andisol dengan kadar alofan yang
cukup banyak. Mineral alofan merupakan hasil erupsi gunung Abulobo yang ada
di sebelah timur lokasi. Tidak ada batuan yang mengganggu perakaran tanaman
hingga kedalaman 100 cm.

Tabel 5. Tekstur Tanah Beberapa Lokasi di Kabupaten Ngada

1

Lokasi
UPH
Pengambilan
Were I
Ate Riji

Geluh berlempung (clay loam)

2

Dadawea

Bowoso

Geluh berlempung (clay loam)

3

Mangulewa

Papa Wiu

Geluh berlempung (clay loam)

4

Beiwali

Fa Massa

Geluh berlempung (clay loam)

5

Ngoranale

Peupalo

Geluh (loam)

6

Bomari

Papa Taki

Geluh (loam)

7

Turenaru

Suka Maju

Geluh (loam)

8

Rakateda II

Mezamogo

Geluh (loam)

9

Tiba Ribo

Wongawali Geluh lempung berpasir (sandy clay loam)

No

Tekstur Tanah

Hasil analisis tekstur tanah menunjukkan bahwa tanah pada areal kopi
Arabika di kecamatan Bajawa dan Golewa cukup sesuai dengan keperluan
pertanaman kopi Arabika yaitu geluh (loam) hingga geluh berlempung. Struktur
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tanah pada kondisi lembab adalah gembur, sedangkan lepas-lepas pada kondisi
kering, dan warna tanah hitam. Untuk areal dengan kelerengan yang cukup tinggi
( > 30 % ) relatip rawan terhadap erosi.
Pengamatan terhadap kandungan unsur hara di dalam tanah menunjukkan
bahwa secara umum tanah di sentra kopi Arabika di desa Beiwali, Ubedolomulo,
Bomari, Were I dan Mangulewa dapat dikatakan cukup baik. Kadar karbon dalam
tanah sangat tinggi, namun demikian pemberian tambahan bahan organik dalam
bentuk kompos tetap harus diberikan. Kandungan hara makro seperti K, Ca, dan
Mg tinggi, keasaman tanah atau pH tanah dengan pelarut H2O pada kedalaman
sampai dengan 40 cm rata-rata 6.0 atau sampai hampir netral. Dengan pH tanah
seperti itu ketersediaan hara dalam tanah cukup baik, bahkan kalau diamati
kemampuan tanah untuk menyimpan dan menyediakan hara cukup baik.
Kandungan hara fosfor yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk
tumbuh dan sumber enersi metabolisme, sangat beraneka mulai dari rendah sekali
hingga tinggi, namun umumnya rendah. Pada tanah-tanah vulkanik seperti di
sentra kopi Arabika Bajawa ini kadar P (fosfor) rendah wajar, karena hara tersebut
dalam keadaan terjerap oleh mineral alofan. Oleh sebab itu pemupukan SP 36/18
atau Rock Phosphat perlu dilakukan.
Jadi kawasan dataran tinggi Bajawa memiliki karakteristik alam yang
bagus untuk tanaman kopi Arabika yaitu :
1. Ketinggiannya antara 1.000 sampai 1.550 m dpl., kebanyakan perkebunan
kopi berada di ketinggian antara 1.100 dan 1.400 m, yang merupakan
ketinggian yang dianggap ideal untuk pohon-pohon kopi Arabika oleh para
ahli kopi.
2. Terdapat curah hujan yang penting dengan kerapatan 2.990 mm/tahun. Curah
hujan ini tidak tersebar secara rata sepanjang tahun, tetapi upaya-upaya para
petani telah berhasil mengatasi kekurangan air yang terjadi.
3. Suhu udara berkisar antara 15°C dan 25°C sepanjang tahun, dan kelembaban
nisbi melebihi 80 %. Perbedaan suhu yang tinggi antara siang dan malam,
yang merupakan faktor penting bagi kopi Arabika, berlangsung secara
konsisten.
4. Tanah vulkanik entisol dan inceptisol dikenal sangat cocok bagi tanaman kopi
Arabika. Karakteristik-karakteristik tanah ini (tekstur, pH, C, N dan nisbah
C/N), dan juga kejenuhan basa, kation tanah serta unsur-unsur mikro telah
diteliti secara mendalam dan sebagian bisa menjelaskan cita rasa khas dari
kopi Flores Bajawa.
Di samping faktor-faktor alam di atas, penduduk Bajawa, dengan praktekpraktek mereka serta lembaga-lembaga lokal, merupakan bagian penting dari
kawasan ini, yang dibentuk baik oleh Alam dan Manusia.

d.2. Faktor Manusia
Bahan baku gelondong merah kopi Arabika “Flores Bajawa” dihasilkan
oleh lembaga petani yang berusaha tani di lahan kering (pertanian yang tidak
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menggunakan irigasi teknis) di kawasan kopi Arabika kabupaten Ngada yang
disebut “Kelompok Tani”. Kelompok Tani pada esensinya merupakan organisasi
petani yang mempunyai sejarah dan tradisi yang panjang, dibentuk di daerah yang
memiliki orientasi pertanian yang sama.
Para petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani mempunyai
semangat dan harapan yang tinggi secara sadar bersatu untuk dapat meningkatkan
mutu hasil kopi, sehingga harapan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi
akan terwujud.
Di masing-masing desa biasanya satu Kelompok Tani sudah dibentuk
dengan anggota antara 50 sampai 100 keluarga petani. Kelompok-kelompok Tani
berperan dalam mengelola urusan-urusan sosial dan agama, khususnya dalam
menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan. Kelompok Tani juga bertanggung
jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertanian serta untuk
memperoleh data-data pertanian. Mereka mengelola proyek-proyek kolektif yang
menguntungkan masyarakat. Kadang-kadang Kelompok Tani ini mendapatkan
dana dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu. Untuk menjalankan
Kelompok Tani ini, para anggotanya secara demokratis memilih para pengurus
yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Sejak tahun 2004-an Kelompok-kelompok Tani ini mulai dikenal secara
resmi dan mengembangkan dirinya sendiri di lahan kering (tanpa irigasi) di
kawasan kopi Arabika kabupaten Ngada. Tumbuh dan berkembangnya Kelompok
Tani ini didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga lain.
Beberapa dari Kelompok Tani, yaitu sekitar 14 di kawasan kawasan kopi
Arabika kabupaten Ngada, menerima fasilitas-fasilitas untuk melakukan olah
basah kopi dari pemerintah daerah dan sektor swasta sehingga menghasilkan kopi
dalam bentuk kopi HS dan kopi Ose yang dihasilkan oleh unit Pengolah di
kelompok tani tersebut.
Berkat pengembangan kelompok tani serta keberadaan peraturan setempat,
maka para petani mampu merasionalisasi penjualan gelondong merah untuk
mengembangkan kopi olah basah. Tanpa kelompok tani, petani yang hanya
memiliki lahan terbatas akan kesulitan untuk mendapatkan pemasukan yang
mencukupi dari usaha kopi ini. Produksi kopi yang berkualitas tinggi bagi
kelompok tani dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan.
Lahan yang terbatas akan memaksa para petani untuk melakukan
intensifikasi produksi pertanian. Namun mereka juga memiliki kemauan untuk
melakukan diversifikasi aktivitas pertanian, dan memadukan tanaman kopi dengan
jenis tanaman lain (cengkeh, pisang, dan lain-lain) dan binatang ternak. Perpaduan
ini menghasilkan sistem penanaman yang menarik dan unik, yaitu dari tanaman
lain kopi bisa mendapatkan penaung, dan ternak bisa mendapatkan pakannya.
Kotoran ternak menjadi pupuk kandang (organik) yang dapat digunakan untuk
pohon kopi. Oleh karena kopi Arabika Flores Bajawa ditanam tanpa
menggunakan pupuk yang lain atau pestisida kimia maka kopi Arabika Flores
Bajawa ini tumbuh secara organik.
Petani-petani di kawasan kopi Arabika kabupaten Ngada juga selalu
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menggunakan pohon penaung, misalnya dadap yang merupakan tanaman paling
banyak, yang menguntungkan bagi pohon kopi, dan ternak yang diberi makanan
dari daun-daun penaung tersebut.
Tanah yang miring dan kepemilikan yang sempit mengharuskan petani
membuat teras-teras di daerah kawasan kopi Arabika kabupaten Ngada.Terasteras ini pada umumnya sangat menguntungkan untuk kawasan kopi Arabika
kabupaten Ngada karena teras-teras ini dapat menahan air agar tidak terjadi
erosi.Teras menyebabkan intensitas sinar lebih sempurna, sehingga sangat baik
untuk kopi Arabika.
Akhirnya, perkembangan organisasi kelompok tani, dipadukan dengan
faktor-faktor alami seperti yang terlihat di atas, telah menciptakan sebuah
kawasan di daerah kopi Arabika kabupaten Ngada yang amat bermanfaat bagi
perkebunan kopi. Kelompok tani memegang peranan yang sangat penting di
daerah kawasan kopi Arabika kabupaten Ngada. Organisasi-organisasi ini, yang
berkembang di semua daerah IG, mengelola produksi agrikultur, dan kehidupan
sosial – religius mereka dengan pendekatan demokratis serta transparan.Produksi
Kopi Arabika Flores Bajawa cukup dekat dengan sistem perdagangan yang adil
(“fair trade”).

E. Peta Batasan Wilayah
Pada bagian ini, perlu mempertimbangkan tahap-tahap produksi dan
pengolahan kopi Arabika Flores Bajawa, karena satu kawasan telah diperuntukkan
bagi produksi gelondong merah dan pengolahannya sebagai kopi HS basah.

e.1. Kawasan Produksi Gelondong Merah dan Kopi HS Basah
Kopi Arabika Flores Bajawa hanya bisa diperoleh dari gelondong merah
dan kopi HS yang diproduksi di kawasan sesuai yang tampak di peta (Gambar 2).
Batas daerah ini telah diatur sedemikian rupa untuk menjangkau daerah produksi
kopi Arabika Arabika Flores Bajawa yang terletak di pulau Flores, namun tidak
menjangkau kopi Arabika campuran/Robusta yang terletak di batas-batas daerah
ini. Di daerah batasan ini, hanya terdapat sedikit produksi kopi robusta yang masa
panennya juga berbeda (lebih lambat). Batas ketinggian (1.000 m dpl) telah
digunakan dengan batas-batas alami (seperti lembah atau jalan) untuk bagian
Barat dan Timur. Keseluruhan kawasan ini terletak di antara 1.000 m sampai
dengan 1.550 m dpl.
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Gambar 3 : Peta Kawasan Produksi Kopi IG Arabika Flores Bajawa.
Kriteria lain yang digunakan sebagai persyaratan adalah tanah dan
karakteristik iklim, sistem produksi kopi Arabika dan manajemen kolektif atas
produksi kopi di dalam kelompok tani. Semua faktor-faktor ini sifatnya homogen
di dalam kawasan terbatas. Dampaknya terhadap mutu kopi telah dijabarkan di
atas. Sensori analisis telah dilakukan di kawasan ini dan analisis ini telah
membuktikan adanya kopi bermutu tinggi di seluruh kawasan yang dibatas. Luas
areal dan produksi kopi Arabika di dalam kawasan ini diharapkan akan meningkat
pada waktu yang akan datang karena adanya penanaman baru oleh petani.
Secara administratif, kawasan ini mencakup kecamatan Bajawa dan
kecamatan Golewa. Terdapat 24 desa di kedua kecamatan tersebut yang masuk
dalam kawasan yang perlu mendapat PIG.
Tanah di kawasan ini tergolong vulkanik (jenis Andisol) yang cukup subur
dan cocok untuk banyak tanaman, sehingga daerah ini pada dasarnya merupakan
kawasan pertanian dengan budidaya pertanian yang intensif dan ramah lingkungan
dengan pola tanam diversifikasi yang baik. Kondisi iklim relatif homogen dan
sesuai untuk tanaman kopi Arabika, karena:
1. Curah hujan yang cukup penting (2.597 mm/tahun), selama 6 – 7 bulan
musim hujan. Musim kering berlangsung 4 – 5 bulan, dengan 3 bulan musim
kering tegas. Para petani Bajawa telah beradaptasi dengan iklim utara yang
khas ini,
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2.
3.

Cuaca pada umumnya sejuk (antara 15 °C dan 25 °C),
Perbedaan suhu udara antara siang dan malam biasanya mencukupi,

4.

Kawasan yang dibatas ini memproduksi kopi Arabika sekitar 50 % dari total
produksi kopi Arabika di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses produksi di
kawasan ini relatif homogen, yang disebabkan adanya model produksi yang
sama (perkebunan kecil dikelola melalui kelompok tani di seluruh kawasan
ini) dan faktor-faktor alam yang sama.

e.2. Kawasan Penjemuran Kopi HS, Produksi Kopi Ose, Penyangraian dan
Produksi Kopi Bubuk.
Ada keharusan bahwa gelondong merah datang dari kawasan seperti yang
dijabarkan di atas, dan diolah di kawasan yang sama menjadi kopi HS basah.
Penjemuran dilakukan di setiap UPH. Namun setelah penjemuran ini,
penyimpanan kopi HS harus dilakukan di tempat pengolahan (di lokasi tempat
gelondong merah diolah).
Penggerbusan dan sortasi terakhir (dengan tujuan untuk mendapatkan biji
kopi dengan nilai cacat fisik kurang dari 5 per 300 gramnya, dan dengan ukuran
lebih besar atau sama dengan nilai 16), serta pelabelan bungkus kopi (lihat Bagian
I tentang rincian) bisa dilakukan di seluruh Flores. Untuk keperluan pengontrolan
tempat penggerebusan dan persiapan lot untuk ekspor (sortasi dan pelabelan)
harus dikomunikasikan dengan MPIG. Penyangraian dan pembubukan biji kopi
bisa dilakukan di mana saja di dunia ini, selama persyaratan yang tertuang di
Buku Persyaratan ditaati.

Tabel 6. Penggal proses produksi dan batasan wilayahnya untuk kopi Arabika
Flores Bajawa.
Penggalproses produksi

Tempat

Produksi gelondong merah
Pengolahan sampai kopi HS basah
Penjemuran
Penyimpanan (2 bulan)
Penggerebusan

Kawasan dibatasi
Kawasan dibatasi
Pulau Flores
Kawasan dibatas (tempat pengolahan)

Sortasi
Pengepakan (packaging) kopi Ose
Penyangraian / Pembubukan

Pulau Flores dan Jawa
Di mana saja
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F. Sejarah dan Tradisi

f.1. Nama Bajawa
Dari aspek etimologi, kata “Bhajawa” terdiri dari “bha” yang berarti piring
dan “jawa” yang berarti perdamaian.Jawa juga dapat berarti tanah Jawa. Sehingga
“Bhajawa” bisa berarti piring perdamaian, bisa juga berarti piring dari Jawa, sama
seperti “Pigasina” yang berarti pinggan dari Cina. Nama Bajawa dapat berasal dari
“Bhajawa” yaitu nama satu dari antara tujuh kampung di sisi barat Kota Bajawa.
Tujuh kampung yang disebut “Nua Limazua” tersebut adalah Bhajawa, Bongiso,
Bokua, Boseka, Pigasina, Boripo dan Wakomenge. Nua Limazua merupakan
suatu persekutuan “ulu eko” yang dikenal dengan “Ulu Atagae, Eko Tiwunitu ”.
Nua Bhajawa yang terletak di sebelah timur dari tujuh kampung tersebut adalah
kampung terbesar (yang pada mulanya masih merupakan kebun ladang dengan
banyak nama seperti
Mala, Ngoraruma, Surizia, Umamoni, Padhawoli,
Ngedukelu, dan lain-lain) yang merupakan tempat tinggal Djawatay sebagai
Zelfbertuurder atau raja pertama dan Peamole sebagai raja yang kedua, yang
kemudian menjadi pusat kota Bajawa.
Oleh karena itulah nama Bhajawa lebih dikenal dari yang lainnya dan
digunakan oleh Belanda sebagai nama pusat pemerintahan Onder Afdeling Ngada.
Bhajawa kemudian berubah menjadi Bajawa karena penyesuaian pengucapan
terutama bagi orang Belanda ketika itu yang tidak bisa berbahasa daerah dengan
benar.

f.2. Sejarah Berdirinya Kota Bajawa Sampai Kemerdekaan Indonesia
(1908-1945)
Kota Bajawa dirintis oleh penjajah Belanda. Pada tahun 1907 di bawah
pimpinan Kapten Christoffel, setelah menguasai Larantuka dan Sikka, Belanda
mengadakan aksi militer untuk menguasai wilayah Ende, Ngada dan Manggarai.
Pada 10 Agustus 1907, pasukan Christoffel tiba di Ende dan hanya dalam waktu
sekitar 2 minggu berhasil mengalahkan Rapo Oja dari Woloare dan Marilonga
dari Watunggere serta menguasai wilayah Ende. Pada tanggal 27 Agustus 1907,
pasukan Christoffel mulai melakukan agresi militer ke wilayah Ngada.Sesudah
pertempuran di Rowa, Sara, Mangulewa dan Rakalaba, pada 12 September 1907
Bajawa menyerah. Di Bajawa pasukan Belanda menempati lokasi di pinggir kali
Waewoki (sekitar rumah potong hewan sekarang) karena dekat mata air Waemude
sebagai sumber air minum. Dalam waktu 3 bulan pasukan Christoffel berhasil
menguasai seluruh wilayah Ngada dan selanjutnya pada 10 Desember 1907
seluruh wilayah Manggarai dikuasainya.Setelah pemberontakan Marilonga dapat
dipadamkan pada tahun 1909 maka pada tahun 1910 seluruh wilayah Flores
takluk kepada pemerintah Kolonial Belanda.
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Gambar 4. Kota Bajawa Tempo Dulu
Belanda mulai mengatur pemerintahan yang pada mulanya bersifat militer
di bawah pejabat militer yang disebut “Gezaghebber”, kemudian bersifat sipil di
bawah pejabat sipil yang disebut “Controleur”.Kapten Spruijt yang menggantikan
Christoffel diangkat sebagai Gezaghebber Ende, van Suchtelen menjadi
Gezaghebber Lio, dan Couvreur menjadi Gezaghebber mulai dari wilayah
Nangapanda, Ngada, sampai Manggarai.
Agar kegiatan pemerintahan penjajah lebih tertib, keamanan lebih terkontrol
dan pemungutan pajak serta kerja rodi yang sebelumnya tidak dikenal oleh
masyarakat Ngada, dapat terlaksana dengan baik, Belanda membentuk suatu
sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sistem tradisional.
Sebelumnya, masyarakat Ngada hidup berkelompok dalam “ulu eko”,
“nua” dan “woe” yang bersifat otonom dan tidak ada struktur yang lebih tinggi di
atasnya. Demi efektivitas penjajahan, dibentuklah struktur baru di atasnya yaitu
“Zelfbesturende Landschap” atau “Landschap Bestuur” yang dipimpin oleh
seorang “Zelfbestuurder” atau raja yang diangkat oleh Belanda dari antara pemuka
masyarakat setempat yang paling berpengaruh.
Pada tahun 1912, di seluruh Flores terdapat 27 Landschap Bestuur dan di
wilayah Ngada terdapat 6 Landschap Bestuur yaitu Ngada di bawah Djawatay,
Nage di bawah Roga Ngole, Keo di bawah Moewa Tunga, Riung di bawah Petor
Sila alias Poewa Mimak, Tadho di bawah Nagoti, dan Toring di bawah Djogo.
Pada 1 April 1915, menurut Indische Staatsblad Nomor 743, Afdeling
Flores dibentuk dan dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Ende,
membawahi 7 Onder Afdeling (OA), termasuk OA Ngada. OA Ngada dengan
ibukotanya Bajawa terdiri dari 4 Landschap Bestuur yaitu Ngada dipimpin
Djawatay, Nage dipimpin Roga Ngole, Keo dipimpin Moewa Tunga dan Riung
dipimpin Petor Sila. Sedangkan Tadho dan Toring yang sebelumnya berdiri
sendiri, bergabung dengan Riung. Karena pada tahun 1916-1917 terjadi perang
Watuapi dipimpin Nipado, maka pengangkatan menjadi Bestuurder (raja) melalui
penandatanganan Korte Verklaring (perjanjian pendek) sebagai pernyataan takluk
kepada kerajaan Belanda baru dapat dilakukan pada 28 November 1917. Sebelum
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penandatanganan Korte Verklaring tersebut, Bestuurder (raja) diangkat dengan
Keputusan Pemerintah (Government Besluit).
Pada tahun 1931/1932 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di
wilayah Ngada adalah Onder Afdeling Ngada berpusat di Bajawa dipimpin oleh
Controleur (seorang Belanda), mencakupi 3 Landschap Bestuur yaitu Ngada
dengan ibukota Bajawa, Nagekeo di Boawae dan Riung di Riung. Landschap
Bestuur Keo dan sebagian komunitas masyarakat adat Toto bergabung dengan
Nage, menjadi Landschap Bestuur Nagekeo berpusat di Boawae.
Pada tahun 1938 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di Flores dan
di wilayah Ngada mengalami penyempurnaan disesuaikan dengan Inlandsche
Gemmente Ordonantie Buitengewesten( IGOB ) yang dimuat dalam Ind. Stb. 1938
Nomor 490 jo Ind. Stb. 1938 Nomor 681. Struktur baru tersebut adalah Onder
Afdeling Ngada dipimpin oleh Controleur (orang Belanda ) mencakup 3
Landschap Bestuur yaitu Ngada, Nagekeo dan Riung masing-masing dipimpin
raja. Di bawah Landschap Bestuur adalah Gemmente/Haminte dipimpin oleh
Kepala Haminte/Kepala Mere atau Gemmente Hoofd yang membawahi kampungkampung yang dipimpin oleh kepala kampung.
Sebenarnya pada mulanya Belanda memilih Aimere sebagai ibukota
Onder Afdelling Ngada karena mudah dijangkau melalui laut, sedangkan Bajawa
dengan udaranya yang sejuk dan ketinggian 1.100 meter dpl disiapkan dan
memang sangat cocok untuk tempat peristirahatan. Di Bajawa dibangun 3 buah
pesanggrahan (penginapan) yaitu pada bekas Kantor Kecamatan Ngadabawa,
Mapolres Ngada dan Kantor Banwas Ngada sekarang.Tanah tempat bangunan
pesanggrahan tersebut ditunjuk oleh Djawatay yang ketika itu diangkat menjadi
Bestuurder Landschap Ngada.Bajawa kemudian ditetapkan sebagai ibukota Onder
Afdeling Ngada dengan pertimbangan bahwa Bajawa lebih di tengah untuk bisa
menjangkau wilayah Riung dan Nagekeo, sedangkan Aimere terlalu di pinggir
barat. Ketika terbentuk Onder Afdeling Ngada pada 1 April 1915 dan Bajawa
ditetapkan sebagai ibukotanya, maka pesanggrahan pada bekas Kantor Kecamatan
Ngadabawa dijadikan kantor, pada Mapolres Ngada sekarang menjadi tempat
tinggal Gezaaghebber/Controleur dan pada Kantor Banwas sekarang tetap
menjadi pesanggrahan. Kantor Controleur kemudian dibangun dari kayu pada sisi
timur pesanggrahan (pada lokasi Kantor Dinas Pendapatan sekarang).
Ketika Belanda mulai menjajah wilayah Ngada secara fisik, mereka
menemukan kehidupan masyarakat masih sangat sederhana bahkan primitif serta
sering bergolak karena terjadinya pertikaian antara suku. Untuk itu, Belanda
berupaya mendirikan sekolah rakyat, selain untuk menjalankan “politik etis“
pemerintah Belanda, juga agar masyarakat dapat baca-tulis, tidak primitif, dan
juga memperhalus budi dan perilaku sehingga mengurangi pertikaian antar suku
serta mengurangi pola pikir yang tidak rasional (takhiul atau percaya sia-sia).
Pada tahun 1908 Gezaaghebber Couvreur menyurati Misionaris Jesuit di
Larantuka untuk mengirimkan guru ke Flores bagian barat, termasuk ke Bajawa,
namun belum dikabulkan. Pada tahun 1911 Gezaaghebber Koremans dan
Controleur Hens menyurati lagi Misionaris Jesuit di Larantuka dengan maksud
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yang sama. Pada tahun 1912 Misionaris Jesuit di Larantuka melalui Panitia
Persekolahan Flores (School Vereniging Flores) yang baru dibentuk, mengirimkan
seorang guru bernama Johanes Patipeilohy dan pada tahun yang sama membuka
sekolah rakyat yang pertama untuk Onder Afdeling Ngada dengan nama Sekolah
Rakyat Katolik Bajawa. Sekolah pertama ini menggunakan gedung yang sekarang
ini menjadi Kantor PWRI di Jalan Gajah Mada.Pada tahun 1915 datang lagi dari
Larantuka seorang guru bernama Markus Fernandez.
Kedua guru tersebut sekaligus menjadi Misionaris Awam Katolik pertama
untuk Bajawa. Tercatat pada 19 Oktober 1915, Mgr. Petrus Noyen, SVD, dalam
kunjungan pertamanya ke Bajawa, mempermandikan 28 orang anak sekolah
menjadi orang Katolik pertama di Bajawa hasil didikan kedua guru tersebut. Mgr.
Petrus Noyen, SVD menginap di pesanggrahan/tempat kediaman Controleur.
Pada 28 April 1920, Mgr. Petrus Noyen, SVD bersama Pater J. de Lange, SVD
dan Pater J. Ettel, SVD kembali mengunjungi Bajawa melalui Aimere dengan
kapal KPM. Pada hari Minggu 9 Mei 1920 sebelum Pentekosta ada perayaan
Komuni Pertama dan Krisma yang didahului dengan permandian 30 anak. Pater
Ettel mencatat peristiwa itu sebagai berikut : Dari dekat dan jauh semua anak
sekolah berdatangan bersama guru-guru mereka. Bajawa penuh dengan kuda.
Upacara berlangsung dengan gemilang, belum pernah orang menyaksikan
peristiwa semacam itu. Putera sulung Hamilton (Gezaaghebber Onder Afdeling
Ngada) termasuk anak-anak yang menerima Komuni Pertama, ayah dan puteranya
sama-sama menerima Sakramen Penguatan (Krisma), suatu hal yang memberi
kesan yang sangat mendalam. Di halaman Gezaaghebber diselenggarakan suatu
perjamuan pesta. Juga semua kepala desa/kampung diundang.
Karena perkembangan umat Katolik sangat pesat, maka pada 11 Oktober
1921 berdirilah Paroki Mater Boni Consilii Bajawa, dengan Pastor Paroki pertama
Pater Gerardus Schorlemer, SVD. Paroki yang baru ini belum memiliki gedung
gereja, sehingga peribadatan dilakukan di gedung SRK Bajawa. Pada tahun 1922
sebuah gereja kecil di bangun pada lokasi gedung Patronat MBC yang lama. Pada
19 Juni 1928 Paroki MBC Bajawa menerima surat resmi dari kantor VanInland
Zelfbestuur yang ditandatangani oleh Raja Peamole yang menyerahkan sebidang
tanah untuk membangun gedung gereja, pastoran dan kebutuhan lain bagi umat
Katolik Paroki MBC Bajawa. Selanjutnya pada Oktober 1928, dimulailah
pembangunan gedung gereja oleh seluruh umat dipimpin oleh Bruder Fransiskus,
SVD. Bangunan gereja bergaya Gotik tersebut rampung dan diresmikan dalam
upacara pemberkatan meriah oleh Mgr. Arnold Vestraelen, SVD pada 30 Mei
1930. Sedangkan pastoran MBC baru mulai dibangun pada 14 April 1937
dipimpin oleh Bruder Coleman, SVD.
Ketika itu masih sering terjadi pembunuhan akibat pertikaian antar suku.
Karenanya, untuk menampung para hukuman, pemerintah membangun rumah
tahanan atau penjara atau karpus yang dalam bahasa setempat menyebutnya “bui”
atau “baru dheke”. Pada mulanya rumah tahanan dibangun darurat berdinding
seng pada lokasi yang kemudian dibangun pasar (sekarang menjadi kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Sekitar tahun 1918 rumah tahanan berpindah
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lokasi ke depan tangsi Polisi dan dibangun permanen. Gedung tersebut sampai
sekarang masih terjaga.
Untuk menjaga keamanan wilayah, di Bajawa ditempatkan sejumlah
tentara. Untuk itu, dibangun tangsi tentara Belanda yang selanjutnya sekitar tahun
1939 beralih menjadi tangsi Polisi sampai sekarang. Sedangkan Mapolres yang
ada sekarang adalah bekas pesanggrahan yang kemudian menjadi tempat
kediaman Gezaaghebber.
Sebuah rumah sakit dibangun dalam bentuk bangunan kayu. Bangunan ini
kemudian pernah menjadi Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Ngada dan
sekarang telah diruntuhkan dan dibangun rumah dinas. Lokasi rumah sakit
kemudian berpindah ke arah timur pada tempat Kantor Bappeda Ngada di Jalan
Gajah Mada sekarang.
Kawasan perdagangan terletak pada sisi barat kota. Pada bekas bangunan
darurat rumah tahanan dibangun pasar Bajawa, yang ketika pasar berpindah ke
lokasi yang baru sekarang, bangunan pasar lama tersebut setelah direnovasi,
digunakan berturut-turut sebagai kantor Dinas P dan K, Dinas PU, Kantor
Departemen P dan K dan terakhir ditempati oleh Dinas Nakertrans. Kompleks
pertokoan berada pada sepanjang Jalan Peamole sekarang.
Untuk kebutuhan pegawai, pemerintah Belanda membangun sejumlah
rumah pegawai yang sekarang berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada,
dan jalan di belakang Kantor Dinas Perkebunan menuju ke arah pasar Bajawa
sekarang. Sedangkan rumah tinggal Controleur yang dibangun sekitar tahun 19281930, hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan gedung Gereja Paroki
MBC Bajawa, kini menjadi rumah jabatan Bupati Ngada.
Untuk memenuhi kebutuhan air minum, diambil air dari sumber mata air
Waereke dan dibangun pula bak penampungan yang kini masih berdiri di depan
TKK Bhayangkari Bajawa. Untuk memenuhi kebutuhan akan pekuburan, sekitar
tahun 1930, dibuka pekuburan Katolik pada lokasinya sekarang ini.
Perkembangan kota Bajawa yang bergerak ke arah utara dan timur,
mengakibatkan “Nua Limazua” yang sebelumnya menjadi pusat pemukiman
berada di pinggir kota. Di samping itu, sering terjadinya kebakaran yang
menghanguskan hampir semua rumah adat, terutama di kampung Bhajawa, Bokua
dan Boseka, menyebabkan mereka mulai berpindah ke lokasi yang baru mengikuti
arah perkembangan kota Bajawa. Sekitar tahun 30-an kampung Bokua dan
Boseka berpindah ke arah timur pada lokasi sekitar Kantor Kelurahan Tanalodu
sekarang dan sesudahnya berpindah lagi ke arah selatan kaki bukit Pipipodo, pada
lokasi kampung Bokua dan Boseka sekarang. Kampung Bongiso berpindah ke
arah utara bergabung dengan Wakomenge yang turun dari puncak bukit
Wolowakomenge ke tempatnya sekarang. Kampung Pigasina berpindah ke arah
timur berdampingan dengan kampung Boripo sekarang. Sedangkan sebagian dari
warga kampung Bajawa berpindah ke arah timur membentuk kampung Bajawa B,
berlokasi di sekitar Kantor Kelurahan Tanalodu sekarang dan kampung Bajawa C,
berlokasi di kawasan Rumah Tahanan Bajawa sekarang.
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Dalam struktur pemerintahan ketika itu, kawasan kota Bajawa termasuk
dalam wilayah Haminte Ngadabawa dengan kepala haminte atau kepala mere
yang pertama Waghe Mawo yang kemudian diganti oleh Nono Ene. Wilayah
Haminte Ngadabawa meliputi kawasan kota Bajawa dan kampung sekitarnya
yaitu Bhajawa, Bokua, Boseka, Bongiso, Boripo, Pigasina, Wakomenge,
Wolowio, Beiposo, Likowali, Warusoba, Watujaji, Bowejo, Bosiko, Bejo, Bobou,
Fui, Seso dan Boba. Setelah kemerdekaan, Nono Ene digantikan oleh Thomas Siu
sebagai Kepala Mere Ngadabawa melalui pemilihan langsung. Menjelang
pembentukan Daerah Tingkat II Ngada, Thomas Siu diganti oleh Paulus Maku
Djawa.
f.3. Dari Kemerdekaan Indonesia Sampai Terbentuknya Kabupaten Ngada
(1945-1958)
Sampai kemerdekaan tahun 1945, kawasan kota Bajawa hanya terdiri dari
kompleks gereja dan pastoran Paroki MBC, lapangan, rumah jabatan Controleur,
pesanggrahan, kantor Controleur, Sekolah Rakyat Bajawa, rumah sakit lama,
pasar lama, kompleks pertokoan lama, rumah penjara, tangsi Polisi dan sejumlah
rumah dinas pegawai. Pemukiman penduduk berada di luar kawasan kota pada
kampung-kampung sebagaimana digambarkan di atas.
Perkembangan kawasan kota Bajawa setelah kemerdekaan tahun 1945
sampai tahun 1950 berjalan sangat lambat. Keadaan Negara Indonesia yang
berada dalam masa perang kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan kota Bajawa. Hampir tidak ada perkembangan. Setelah tahun 1950
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan suasana perang berakhir, kota
Bajawa mulai sedikit bertumbuh.
Pada tanggal 5 Desember 1953, para Suster Karmel Tak Berkasut
membuka biara di Bajawa. Mereka langsung menempati pintu masuk kota
Bajawa. Kehadiran para Suster Karmel Tak Berkasut dengan Klausura Agung di
Bajawa, dengan doa dan keteladanan mereka, membawa nuansa yang khas bagi
kota Bajawa dan perkembangan Gereja Katolik di Bajawa dan sekitarnya.
Pada tahun 1954, SRK Bajawa II (sekarang SDK Kisanata) didirikan.
Bersamaan dengan itu, SRK Bajawa I (sekarang SDK Tanalodu) yang dibangun
pada tahun 1912 berpindah lokasi ke tempat sekarang. Kedua sekolah tersebut
akhirnya berdiri berdampingan, SRK Bajawa I untuk anak laki-laki dan SRK
Bajawa II untuk anak perempuan. Pada bulan Januari 1955, Yayasan Vedapura
yang berdiri di Ende membuka Kantor Cabang Vedapura di Bajawa. Yayasan ini
menangani persekolahan Katolik untuk seluruh wilayah Ngada, Nagekeo dan
Riung, dan menempati kantornya sampai sekarang di Jalan Sugiopranoto, Bajawa.
Selain Yayasan Vedapura, berdiri pula Yayasan Sanjaya yang mendirikan SMPK
Sanjaya Bajawa pada 1 Agustus 1955, sebagai SMP yang pertama untuk kota
Bajawa dan menempati lokasi pada SMPN I Bajawa sekarang.
Pada tanggal 4 Maret 1957, para Suster FMM memulai karya mereka di
bidang pendidikan, kesehatan dan karya sosial lainnya di Bajawa. Mereka
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membangun biara di luar kawasan kota bagian utara, pada lokasi yang mereka
tempati sekarang di Jalan Yos Sudarso.
Luas kawasan pusat kota Bajawa mengalami sedikit perkembangan dengan
kehadiran biara Karmel, SMPK Sanjaya, Susteran FMM dan SRK Bajawa II. Pada
saat ditetapkan menjadi ibukota Daerah Tingkat II Ngada, kawasan pusat kota
Bajawa adalah utara dengan biara FMM, selatan dengan biara Karmel, timur
dengan SMP Sanjaya dan pekuburan Katolik, barat dengan kali Waewoki, yang
kini kita kenal sebagai “down town” atau kota lama.
Mengenai terpilihnya kota Bajawa menjadi ibukota Daerah Tingkat II
Ngada, H. Nainawa menuturkan bahwa pada mulanya Bajawa bersaing ketat
dengan Boawae sebagai calon ibukota Daerah Tingkat II Ngada yang akan
dibentuk. Dalam suatu pertemuan pada awal tahun 1958 di rumah jabatan Bupati
sekarang yang dipimpin oleh Don J. D. da Silva yang ketika itu sebagai pejabat
dari Provinsi Sunda Kecil, Frans Dapangole dan Emanuel Lena sebagai utusan
dari Swapraja Nagekeo mengusulkan Boawae sebagai ibukota karena lebih berada
di tengah. Sedangkan utusan dari Swapraja Ngada, A. J. Siwemole dan H.
Nainawa serta Jan Jos Botha sebagai Ketua Partai Katolik Ngada mengusulkan
Bajawa sebagai ibukota dengan pertimbangan sejarah yaitu bahwa Bajawa pernah
menjadi ibukota Onder Afdeling Ngada dan sudah tersedia rumah jabatan serta
kantor-kantor peninggalan Onder Afdeling Ngada.
Bajawa kemudian ditetapkan menjadi ibukota Daerah Tingkat II Ngada
dengan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 Juli 1958, dan peresmiannya
dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1958.

f.4. Sejarah Kopi di Bajawa
Untuk mendapatkan informasi tentang kapan masuknya kopi Arabika
untuk kali pertama ditanam di Bajawa ternyata tidaklah mudah. Berdasarkan
keterangan dari David Lado Baraus pemerhati sejarah Flores, ujicoba pertama
penanaman kopi dilakukan di Larantuka dan Flores Timur pada tahun 1871. Kopi
tersebut merupakan hasil introduksi dari salah satu kabupaten di Jawa bagian
timur yaitu Pasuruan. Pengetahuan teknik budidaya yang masih sangat rendah
mengakibatkan kopi pertama hasil introduksi Portugis dengan dibantu Misionaris
Katholik tersebut mati di lapangan. Pada tahun 1874 untuk kali kedua dilakukan
kembali introduksi kopi dari Timor Leste yang ditanam di Larantuka. Introduksi
kopi dari Timor Leste juga dilanjutkan pada tahun 1894. Namun, banyak tanaman
kopi yang ditanam di Larantuka tersebut mati di lapangan, sampai kemudian
disimpulkan untuk semua daratan Flores tidak disarankan kembali untuk
pengembangan kopi secara besar-besaran karena tidak ada harapan tumbuh baik.
Jejak introduksi kopi di Flores tempo dulu diduga kuat juga telah sampai ke
Bajawa. Sebagai indikatornya adalah penggunaan kata “sombar” dalam Bahasa
Bajawa yang berarti pohon penaung kopi. Kata “sombar” diduga kuat berasal dari
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Bahasa Portugis “sombra” yang berarti penaung atau lengkapnya “arvore de
sombra” yang berarti pohon penaung. Kata sombar menjadi memasyarakat diduga
karena kegagalan awal pengembangan kopi di Pulau Flores disebabkan oleh
kurang atau tidak digunakannya tanaman penaung untuk budidaya kopi.
Penggunaan pohon penaung merupakan hal yang sangat prinsip dalam budidaya
kopi di Flores, mengingat Flores merupakan pulau beriklim kering.
Pada tahun 1926-1929 di daratan flores banyak didirikan Seminari yang
merupakan sarana persatuan umat Kristen Katholik. Ketika terjadi resesi dunia
pada tahun 1930 mengharuskan Seminari mempunyai perkebunan dan peternakan
untuk penguatan ekonomi umat. Pada tahun yang sama, 1930, dibuat untuk kali
pertama perkebunan kopi di bawah pengawasan Seminari di daerah Mataloko
(dekat Bajawa) hasil introduksi dari Timor Leste, kopi yang dibudidayakan di
bawah sombar. Kopi tersebut tumbuh dengan baik dan menghasilkan, yang pada
akhirnya banyak masyarakat disekitar Seminari menanam kopi di luar wilayah
perkebunan.
Pada tahun 1947 atas jasa seorang guru sekolah rakyat yang bernama
Joseph Ratu Depu membentuk Organisasi Serikat Tani Ternak Katholik
(STATERK) yang memberikan ruang kepada petani untuk saling berbagi
pengalaman. Namun, pada waktu itu STATERK masih mempunyai visi hanya
pada penguatan tanaman pangan, dengan harapan masyarakat Ngada tidak boleh
ada yang kekurangan pangan. Sampai dengan pada tahun 1950, Herman Deru
membentuk Perhimpunan Persaudaraan Kerukunan Tani (PPKT) yang tidak hanya
memperhatikan tanaman pangan tetapi mempunyai kebijakan bahwa untuk daerah
panas ditanami kelapa dan daerah dingin ditanami kopi. Bahkan untuk kali
pertama gedung PPKT yang terletak di Mataloko dibuat untuk membibitkan kopi
dalam jumlah besar.
Pada tahun 1958, berdasarkan UU 69/1958 tentang pembentukan daerah
tingkat dua (II) pada daerah tingkat satu (I) untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi dasar terbentuknya Dinas Pertanian dan
Perkebunan.
Proyek PRPTE yang dimulai tahun anggaran 1978/1979 melalui Dinas
Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur mulai berusaha untuk membangkitkan
kembali budidaya kopi Arabika di Flores melalui Proyek Rehabilitasi dan
Pengembangan Tanaman Ekspor (PRPTE). Pertimbangan pengembangan kopi
Arabika di Flores bukan hanya didasarkan pada kepentingan ekspor, akan tetapi
perkebunan kopi di dataran tinggi Bajawa juga dipandang mempunyai peran
strategis dalam melestarikan fungsi hidrologis. PRPTE di Flores telah mampu
mengembalikan dan menambah luas areal perkebunan di Flores sehingga produksi
kopi dari Flores mulai meningkat. Pada akhir tahun 1980-an, luas lahan kopi di
Flores mencapai sekitar 8.000 ha. Program Pengembangan Wilayah Khusus
(P2WK) yang digulirkan pada tahun 1993/1994 menjadi awal pengembangan kopi
secara lebih luas di daerah Ngada. Namun, peningkatan produksi tersebut rupanya
belum diikuti dengan perolehan mutu yang baik.
Untuk mengatasi hal ini pada tahun 2004 Dinas Perkebunan Provinsi NTT
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bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI)
melakukan kajian untuk membangun sistem agribisnis kopi Arabika di Kabupaten
Ngada dan Kabupaten Manggarai dengan pendekatan pemberdayaan kelembagaan
di tingkat petani. Hasil kajian antara lain menunjukkan bahwa mutu kopi yang
dihasilkan petani rendah dan harganya murah. Harga kopi biji Arabika di pasar
Bajawa hanya sekitar 40 % dari harga terminal New York, sedangkan di pasar
Ruteng harga sekitar 70 % dari harga terminal New York. Harga kopi di Bajawa
lebih murah karena pada saat ini kopi gelondong merah hasil petik petani banyak
dibeli oleh pedagang dari Ruteng dan diolah di Ruteng.
Dalam kerjasama ini fungsi Dinas Perkebunan lebih ditekankan pada
penggarapan di sektor petani, sedangkan fungsi PPKKI lebih ditekankan pada
penggarapan masalah pasar, pengawalan teknologi, perbaikan mutu, dan
membangun jejaring bisnis.
Mesin yang difasilitasikan kepada UPH-UPH berupa pengelupasan kulit
merah (pulper) dan mesin cuci (washer). Pada tahun 2005 PPKKI telah mulai
menjajaki pasar dengan cara mendatangkan eksportir (PT Indokom Citra Persada)
yang berkedudukan di Sidoarjo sebagai calon pembeli. Pengembangan agribisnis
ini menggunakan pola kemitraan yang disebut dengan “Model Kemitraan
Bermediasi” atau disingkat MOTRAMED. Dalam model ini Asosiasi Petani Kopi
(APEKI) bermitra langsung dengan eksportir, sedangkan PPKKI bertindak
sebagai mediator.
Pada awal tahun 2005 tersebut mulai dilakukan sosialisasi pentingnya
mutu terhadap harga jual kopi Arabika kepada para petani. Selain itu juga dimulai
penyelenggaraan pelatihan yang dikemas dalam bentuk sekolah lapang mengenai
prosedur pengolahan basah pada kopi Arabika untuk memperoleh mutu citarasa
yang baik dengan menggunakan mesin yang tersedia. Pelatihan dipandu langsung
oleh peneliti senior dari PPKKI. Program perbaikan mutu dan sistem pemasaran
dimulai di dua kelompok tani, yaitu Sukamaju (Desa Ubedolumolo) dan Fa Masa
(Desa Beiwali). Masing-masing kelompok tani memiliki unit pengolahan hasil
(UPH), yang masing-masing telah dilengkapi dengan alat dan mesin serta rak-rak
jemur untuk melaksanakan proses pengolahan basah yang baik dan bersih. Mutu
kopi Arabika hasil olahan petani di kedua UPH tersebut ternyata sangat bagus dan
dapat diekspor ke segmen kopi spesialti di Amerika Serikat dengan nama “Flores
Bajawa”.
Pada tahun 2006 Dinas Perkebunan memfasilitasi alat, mesin, dan rak-rak
jemur di tiga kelompok tani lainnya. Setelah pelatihan para petani sudah mulai
mau mengolah kopi dengan proses basah dan ternyata juga mampu menghasilkan
mutu kopi yang bagus. Penambahan UPH selalu dilakukan oleh pemerintah setiap
tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran, sehingga pada tahun 2011 telah
terbangun 14 UPH yang mampu menghasilkan mutu prima “Flores Bajawa”.
Keberhasilan kelompok tani memperbaiki mutu kopi dan memasarkan
kopi Arabika “Flores Bajawa” ke segmen spesialti mampu meningkatkan harga
jual di tingkat petani menjadi 95 – 100 % harga terminal New York.
Harapan adanya perbaikan harga ini rupanya telah mendorong para petani
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untuk merawat dan menanam kopi Arabika kembali. Hal ini nampak dari animo
petani untuk minta bantuan bibit kopi kepada Pemerintah, bahkan ada yang
swadaya pengadaan bibit. Pada tahun 2007 Pemerintah membantu bibit untuk
penanaman pada lahan seluas sekitar 70 hektar. Bantuan bibit ini terus dilakukan
setiap tahun dengan jumlah yang bervariasi.
Sejak tahun 2008 situasi terus mengalami perbaikan. Semakin banyak
konsumen yang ingin membeli kopi Arabika hasil olah basah, dan permintaan ini
dapat dipenuhi oleh UPH-UPH yang dibina oleh Dinas Perkebunan. Selain
pemerintah terus membantu alat dan mesin kepada kelompok tani, eksportir juga
membantu beberapa peralatan. Beberapa kelompok tani juga ada yang membeli
peralatan sendiri. Situasi bisnis baru ini semakin mendorong para petani untuk
selalu petik buah merah, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan luas
pertanaman kopi.
Penjabaran tentang sejarah kopi Arabika asal Ngada di atas menunjukkan
bahwa lebih dari satu abad, kopi telah menjadi budaya masyarakat petani yang
primordial. Bahkan bila ada fluktuasi besar pada lahan yang ditanami, kopi ini
tetap menjadi tanaman yang penting dan menjadi pendorong bagi pembangunan
daerah. Saat ini kopi “Flores Bajawa” telah reputasi yang tinggi di pasar domestik
maupun di pasar manca negara.

f.5. Adat Istiadat
Masyarakat Bajawa memiliki tipe matriakhral dan masih memegang aturan
adat secara kuat. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kelompok tani di
dataran tinggi Bajawa berpedoman pada keberasamaan dan bergotong royong. Wujud
dari kebersamaan di dalam memproduksi dan mengolah serta memasarkan hasil kopi
Arabika adalah sebagai berikut:
a) Memperkuat rasa keagamaan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa di Gereja-gereja di mana mereka melakukan kegiatan peribadatan,
b) Melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan sebagai wujud puji syukur
dan terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mohon berkat
agar kopi yang dihasilkan produksinya tinggi, berkualitas dan harganya baik,
c) Melakukan kegiatan ritual adat tertentu apabila tanaman terserang hama dan
penyakit,
d) Membuat aturan-aturan internal yang harus dipatuhi anggota, sekaligus sangsisangsi yang akan dijatuhkan yang oleh kelompok adat secara demokratis
melalui pertemuan adat,
e) Melakukan pertemuan adat dan kelomok tani secara rutin untuk menetapkan
beberapa hal seperti:
- Waktu melakukan kegiatan secara gotong-royong baik kegiatan budidaya
kopi, panen, pengolahan dan pemasaran,
- Pembaharuan aturan-aturan intern agar sesuai perkembangan,
- Menentukan pertemuan-pertemuan insidentil terkait pembinaan,
penyuluhan dan sebagainya.
Jadi, di sini dapat diketahui bahwa kopi Arabika Flores Bajawa diproduksi
oleh lembaga-lembaga yang sangat penting bagi kehidupan religius dan sosial. Seperti
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uraian di atas, penduduk di kabupaten Ngada beranggapan bahwa penting sekali bagi
mereka untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan pada waktu
mereka memproduksi kopi Arabika (biasanya diselenggarakan sebelum dan pada
akhir panen, dan bila tanaman terserang hama dan penyakit). Hal ini semakin
memperkuat kaitan antara produksi dengan adat-istiadat, serta kepercayaan setempat.
Di samping kenyataan bahwa kopi Arabika Flores Bajawa di produksi oleh
organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan lokal, dapat ditegaskan di sini bahwa ada
kaitan antara kopi dan budaya lokal Ngada, dan bahwa kopi merupakan suatu produk
yang secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, antara lain:
a) Kopi digunakan sebagai pemberian atau sumbangan dalam acara-acara sosial
tertentu seperti pernikahan, pengakuan anak, dan kematian. Para tetangga,
sanak saudara dan keabat seringkali memberikan sumbangan berupa kopi yang
akan dikonsumsi selama kegiatan berlangsung.
b) Kopi juga digunakan sebagai obat penyembuh, misalnya jika seseorang terasa
pening di kepala biasanya langsung minum kopi, kalau ada luka kecil berdarah
maka kopi juga bisa digunakan sebagai penutup luka, dll. Untuk orang
perempuan yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, biasanya anggota
keluarganya memberi minuman kopi manis untuk membantu proses kelahiran
bayi.
c) Kopi menjadi minuman tradisional utama setelah moke (minuman beralkohol
hasil distilasi nira aren) yang dikonsumsi pada upacara-upacara adat penting
bagi masyarakat setempat.
Dengan demikian, kopi telah menjadi bagian yang penting dari budaya lokal
masyarakat Bajawa. Setelah berkembang selama puluhan tahun, dan dikenal baik di
Provinsi NTT maupun di luar NTT, dan terpadu dalam budaya setempat sebagai
bagian dari budaya, produksi kopi Arabika Flores Bajawa menunjukkan kaitan yang
kuat dan berkesinambungan dengan kawasannya.

G. Proses Produksi Barang
Proses produksi kopi Arabika “Flores Bajawa” meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)

Budidaya kopi Arabika untuk menghasilkan buah merah,
Panen,
Pengolahan pasca panen hulu,
Pengolahan pasca panen hilir.

g.1. Budidaya Kopi Arabika
Teknik budidaya yang dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan kopi
Arabika “Flores Bajawa” pada prinsipnya dilakukan secara organik.
g.1.1. Bahan Tanam dan Pembibitan


Varietas yang digunakan saat ini adalah: S-795 (dominan), Arabusta Timtim,
dan Typica (Juria). Program peningkatan produktivitas dan perluasan kopi
ke depan akan menggunakan Arabika varietas S-795, baik yang diperbanyak
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secara generatif maupun secara vegetatif.


Penggunaan varietas baru anjuran Pemerintah yang lebih produktif dan
memiliki citarasa khas kopi “Flores Bajawa” akan dipertimbangkan secara
seksama oleh MPIG.



Benih yang digunakan oleh para petani harus berasal dari kebun benih yang
telah disertifikasi oleh Pemerintah.

g.1.2. Pembibitan


Pada prinsipnya MPIG bersama kelompok tani akan melaksanakan pembibitan
kopi Arabika sendiri. Bibit kopi dari pemasok harus bersertifikat dan
sepengetahuan Dinas yang membidangi sektor perkebunan.



Pembibitan oleh MPIG akan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip teknik
budidaya yang baik (good agricultural practices) yang akan dikonsultasikan
dengan Dinas dan/atau lembaga penelitian yang berkompeten.



Bibit kopi yang akan ditanam harus dari varietas yang benar dan ditanam di
dalam kantong plastik (polibag).



Bibit siap tanam harus sehat dan telah memiliki minimum sepasang cabang
primer dan maksimum 3 pasang cabang primer. Pada pasangan cabang primer
yang pertama masing-masing telah memiliki minimum dua ruas atau dua
pasang daun.

g.1.3. Lahan untuk penanaman kopi







Kopi ditanam pada lahan milik petani atau milik adat yang sah.
Penanaman kopi di lahan hutan harus mendapatkan ijin tertulis dari pihak
yang berwenang.
Kopi ditanam dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan
hidup (konservasi tanah, air, dan keragaman hayati).
Lahan yang ditanami kopi memliki kemiringan maksimum 45o. Pada lahan
dengan kemiringan 15o – 30o dibuat teras bangku dengan arah melintang arah
kemiringan (sabuk gunung), sedangkan pada lahan dengan kemiringan 30o –
45o dibuat teras individu (per tanaman). Lahan pada kemiringan 0o – 15o jika
dipandang perlu dibuat teras menyesuaikan dengan kondisi kemiringannya.
Pada bibir teras ditanami tanaman penguat teras yang bermanfaat (rumput
pakan ternak, kaliandra, dll.).

g.1.4. Persiapan tanaman penaung (sombar)




Penanaman kopi harus menggunakan penaung, baik penaung sementara
maupun penaung tetap. Tanaman penaung disiapkan satu tahun sebelum waktu
penanaman bibit kopi. Intensitas cahaya matahari yang diterima tajuk tanaman
kopi diatur sekitar 60 %.
Penaung sementara perlu disiapkan dengan baik pada lahan baru (terbuka),
adapun jaraknya disesuaikan dengan tanaman penaung dan jarak tanam kopi
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yang direncanakan. Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai penaung
sementara misalnya Tephrosia candida (untuk pupuk hijau), Moghania
macrophylla (untuk pakan ternak dan pupuk hijau), Cajanus cajan (kacang
gude, untuk sayuran), Musa sp. (pisang, untuk buah), dll. Penaung sementara
hanya dipertahankan selama 2 tahun setelah tanam.
Penaung tetap dapat bersifat satu lapis tajuk (menggunakan satu jenis
tanaman) maupun yang lebih dari satu lapis tajuk (menggunakan lebih dari
satu jenis tanaman).
Jenis-jenis tanaman penaung tetap satu lapis tajuk yang dapat digunakan
adalah dadap (Erythrina sp.) dan lamtoro (Leucaena sp.). Jarak tanam
penaung disesuaikan dengan rencana jarak tanam kopi.
Dalam rangka menjaga keragaman hayati, ke depan penaung tetap diarahkan
menggunakan lebih dari satu lapis tajuk (multi-strata), khususnya
menggunakan jenis-jenis pohon lokal yang layak digunakan sebagai penaung
kopi. Pengaturan dan jumlah pohon penaung multi-strata disesuaikan dengan
sifat tajuk, kemiringan lahan, dan jarak tanam kopi.
Khusus lahan berteras, pohon penaung ditanam pada bibir teras.

g.1.5. Persiapan lubang tanam kopi






Pada lahan datar dan kemiringan landai kopi ditanam dengan jarak 2,5 m x 2,5
m atau 3 m x 2 m (baris arah utara-selatan), sehingga populasi tanaman kopi
sekitar 1.600 pohon/ha. Pada lahan yang dibuat teras, jarak tanam kopi dalam
teras antara 2 m – 3 m dengan memperhatikan jarak antar teras, sehingga
populasi tanaman sangat tergantung dari derajat kemiringan lahan.
Lubang tanam kopi dibuat dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm, pada saat
menggali dipisahkan tanah lapisan atas dan lapisan bawah, lubang dibiarkan
terbuka selama kurang lebih satu bulan.
Sebelum ditutup lubang diisi dengan pupuk kandang dan/atau kompos dengan
dosis 10 – 20 kg per lubang yang dicampur dengan tanah. Penutupan lubang
tanam dilakukan minimal dua minggu sebelum tanam bibit kopi.

g.1.6. Penanaman bibit kopi
 Sebelum penanaman dilakukan pembersihan gulma sekitar lubang tanam,
pemotongan tanaman penaung yang dipandang perlu (terlalu gelap, tidak rapi,
cabang kering, dll.), dan dianjir ulang agar barisan tanaman kopi dapat lurus.
 Penanaman bibit kopi dilaksanakan pada awal musim hujan, yaitu pada saat
curah hujan sudah mencapai minimal 200 mm.
 Untuk menghindarkan terjadinya akar bengkok, sebelum penanaman
dilakukan pemotongan pangkal polibag setebal 1,0 – 1,5 cm dengan
menggunakan pisau atau sabit yang tajam.
 Sebulan setelah tanam dilakukan evaluasi, tanaman yang mati segera disulam
dengan bibit baru.
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g.1.7. Pemeliharaan tanaman kopi
a. Tanaman belum menghasilkan (TBM)
 Mengutamakan konservasi air, tanah dan kesuburan tanah. Pada setiap
tanaman kopi dibuat rorak (lubang angin) dengan jarak antara 20 – 30 cm dari
batang kopi, dengan ukuran 120 cm x 40 cm x 40 cm. Rorak diisi dengan
bahan organik (seresah, pangkasan gulma, pupuk kandang, kompos, dll.).
Apabila rorak sudah penuh (biasanya selama setahun) dibuat rorak baru pada
sisi tanaman yang lain secara bergantian, sehingga setelah empat tahun akan
kembali pada rorak yang pertama kali dibuat. Pada lahan miring pemeliharaan
teras dilakukan secara rutin agar dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah
erosi.
 Pada saat ini petani di Bajawa belum melaksanakan pemangkasan tanaman
kopi dengan baik, sehingga kebanyakan kebun petani memiliki batang yang
berganda-ganda serta cabang/ranting yang tidak teratur dan kurang produktif.
Ke depan pemangkasan akan diarahkan ke sistem batang tunggal dan batang
ganda yang terpola dengan baik.
 Untuk pemangkasan batang tunggal dibuat dua etape yang diawali dengan
pangkas bentuk. Pangkas bentuk dibuat dengan cara memotong batang utama
(orthotrop) pada ketinggian antara 120 cm – 140 cm (biasanya pada tahun ke2 atau tahun ke-3 setelah tanam), dan memotong 2 – 3 cabang samping
(plagiotrop) teratas pada ruas ke-3 atau ke-4. Selanjutnya tanaman dibiarkan
selama 1 – 2 tahun agar tumbuh cabang-cabang produkstif pada cabangcabang samping yang dipotong dan tanaman tumbuh kokoh. Pada batang yang
dipotong akan tumbuh tunas-tunas baru ke arah atas yang disebut istilah
“tunas air” atau “tunas orthotrop” atau “wiwilan” (Bahasa Jawa). Tunas-tunas
air ini harus dihilangkan samapai cabang-cabang primer yang dipotong cukup
kuat (berkayu).
 Untuk pemangkasan batang ganda dibuat 2 – 3 batang pertanaman dengan
siklus pangkas 5 tahun. Untuk menumbuhkan batang baru tanaman kopi yang
sudah tumbuh kokoh dipotong pada ketinggian 40 cm (biasanya sekitar satu
tahun setelah tanam) atau tanaman dirundukkan (bending). Tunas-tunas air
baru yang tumbuh dari hasil pemotongan batang maupun hasil perundukan
diseleksi dan dipelihara 2 – 3 tunas yang terbaik saja sebagai batang baru.
 Pemupukan hanya menggunakan pupuk organik (pupuk kandang, kompos,
bokasi, dll.) dengan dosis 5 – 10 kg/pohon/tahun, diaplikasikan 2 kali (awal
dan akhir musim hujan) dengan cara dimasukkan ke dalam rorak yang telah
disiapkan. Pupuk anorganik alami dapat digunakan selama tidak bertentangan
dengan prinsipprinsip pertanian organik.
 Pengendalian OPT dilaksanakan dengan prinsip terpadu (PHT), yaitu
diutamakan pada tindakan pencegahan (preventive) dan menggunakan caracara yang ramah lingkungan. Penggunaan racun OPT (pestisida sintetik) yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian organik dilarang. Pengendalian
gulma dilakukan secara manual dan hasil potongan gulma dimasukkan ke
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dalam rorak sebagai bahan organik. Tindakan PHT untuk masing-masing
penyakit, hama, dan gulma secara rinci akan dikonsultasikan dengan Dinas
Teknis terkait dan pihak-pihak lain yang kompeten.
b. Tanaman menghasilkan (TM)
 Seperti pada TBM, pemeliharaan TM juga tetap harus mengutamakan
konservasi air, tanah dan kesuburan tanah. Pada setiap tanaman kopi dibuat
rorak (lubang angin) dengan jarak antara 30 – 40 cm dari batang kopi, dengan
ukuran 120 cm x 40 cm x 40 cm. Rorak diisi dengan bahan organik (seresah,
pangkasan gulma, pupuk kandang, kompos, dll.). Apabila rorak sudah penuh
(biasanya selama setahun) dibuat rorak baru pada sisi tanaman yang lain
secara bergantian, sehingga setelah empat tahun akan kembali pada rorak yang
pertama kali dibuat. Pada lahan miring pemeliharaan teras dilakukan secara
rutin agar dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah erosi. Pada TM perlu
lebih memperhatikan pemeliharaan saluran drainase untuk mencegah
terjadinya genangan dan potensi longsor.
 Pada sistem pangkasan batang tunggal kegiatan-kegiatan rutin yang perlu
dilakukan meliputi:
 Pemangkasan tunas-tunas air (wiwilan) yang tidak diperlukan (kegiatan ini
sering disebut dengan wiwil kasar),
 Pemangkasan tunas-tunas dan ranting plagiotrof yang tidak dikehendaki
(cabang cacing (tumbuh lemah), cabang terlindung, cabang kering, dan
cabang sakit),
 Pemangkasan lepas panen (pemangkasan cabang yang sudah berproduksi 3
kali, pemangkasan cabang yang tumbuh dominan, dan pemendekan
tanaman).
 Pada sistem pangkasan batang ganda kegiatan-kegiatan rutin yang perlu
dilakukan meliputi:
 Pemotongan tunas air (wiwil kasar),
 Pemotongan cabang-cabang primer yang kering, terserang OPT, dan telah
berproduksi 3 kali,
 Pemotongan batang untuk memudakan kembali (rejuvenasi) setiap lima
tahun sekali.
 Cabang dan ranting hasil kegiatan pangkasan dikumpulkan dan
dimasukkan ke dalam rorak agar menjadi humus.
 Pemupukan hanya menggunakan pupuk organik (pupuk kandang, kompos,
bokasi, dll.) dengan dosis 10 – 20 kg/pohon/tahun, diaplikasikan 2 kali
(awal dan akhir musim hujan) dengan cara dimasukkan ke dalam rorak
yang telah disiapkan. Pupuk anorganik alami dapat digunakan selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik (misalnya dolomit,
rock phosphate, dll.).
 Pengendalian OPT dilaksanakan dengan prinsip terpadu (PHT), yaitu
diutamakan pada tindakan pencegahan (preventive) dan menggunakan caracara yang ramah lingkungan. Penggunaan racun sintetik untuk OPT (pestisida
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sintetik) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian organik tidak
diperbolehkan. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dan hasil
potongan gulma dimasukkan ke dalam rorak sebagai bahan organik. Tindakan
PHT untuk masing-masing penyakit, hama, dan gulma secara rinci akan
dikonsultasikan dengan Dinas Teknis terkait dan pihak-pihak lain yang
kompeten.
g.1.8. Pengelolaan tanaman penaung











Perawatan penaung sementara dilakukan dengan cara memotong bagianbagian yang dipandang perlu (tajuk terlalu tebal, cabang sakit, dll.), hasil
potongan dimanfaatkan untuk pakan ternak atau dimasukkan ke dalam rorak
sebagai bahan organik.
Setelah tanaman kopi umur dua tahun tanaman sementara dibongkar agar
kondisi kebun tidak terlalu lembab.
Pemangkasan penaung tetap dilakukan agar sinar matahari yang diterima oleh
tajuk tanaman kopi intensitasnya cukup (sekitar 60 %), tidak gelap dan tidak
terang.
Pada bulan Desember/Januari penaung tetap dipangkas sampai tingkat sinar
matahari yang diterima tanaman kopi cukup terang (sekitar 30 %) dalam
rangka memacu pembentukan primordia bunga.
Pada akhir musim hujan (April/Mei) tidak dilakukan pemangkasan tajuk
penaung agar dapat memberikan penaungan yang cukup pada tajuk kopi
selama musim kemarau.
Hasil potongan tajuk penaung untuk pakan ternak atau dimasukkan ke dalam
rorak untuk bahan organik.

g.1.9. Diversifikasi tanaman
 Kepemilikan lahan kebun kopi oleh petani tidak begitu luas dan petani kopi di
kawasan dataran Ngada terbiasa melakukan usaha diversifikasi tanaman dalam
rangka memperkecil risiko usaha dan meningkatkan pendaptan, baik dengan
tanaman semusim (tanaman pangan) maupun tanaman tahunan.
 Diversifikasi dengan tanaman semusim (jagung, kacang merah, cabai, kedelai,
kacang tanah, dll.) dilakukan pada saat persiapan lahan dan TBM. Jarak tanam
tanaman semusim dengan batang kopi minimal 40 cm. Dianjurkan untuk
menanam tanaman semusim yang tidak memerlukan pestisida sintetik untuk
pengendalian OPT.
 Diversifikasi dengan tanaman semusim juga dapat dilakukan pada TM dengan
memperhatikan ruang dan penyinaran yang ada (misal: jahe, keladi, dll.).
 Diversifikasi dengan tanaman tahunan dilakukan dalam rangka membentuk
sistem penaungan multistrata dan dapat memberikan tambahan pendapatan
bagi petani. Pohon-pohon yang digunakan dapat berupa penghasil kayu
(sengon, surian, kayu putih, dll.) maupun pohon penghasil produk hortikultura
(petai, alpokat, pisang, dll.).
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g.1.10. Integrasi dengan ternak
 MPIG akan terus mendorong anggotanya agar melaksanakan pola integrasi
tanaman kopi dan ternak lebih intensif, terutama ternak sapi dan babi.
Pemeliharaan ternak akan sangat membantu petani dalam penyediaan pupuk
organik untuk tanaman kopi, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan
petani.


Sebagai sumber pakan sapi adalah hijauan dari pangkasan tajuk tanaman
penaung (dadap, lamtoro, dan rumput pakan ternak yang sengaja ditanam di
bibir teras dan/atau batas kebun. Adapun sumber pakan untuk babi adalah
batang/dan atau ubi talas yang sengaja ditanam dalam rangka diversifikasi.



Agar integrasi antara tanaman kopi dan ternak dapat berhasil dengan baik,
maka MPIG akan selalu berkonsultasi dengan Dinas Teknis terkait dan
lembaga-lembaga yang kompeten.

g.2. Panen
 Untuk mendapatkan mutu citarasa yang maksimal dalam pengolahan kopi
secara basah perlu bahan baku berupa “buah masak (merah) yang sehat dan
segar” (BMSS) minimum 95 %.
 Panen dilakukan pagi sampai siang hari secara manual, yaitu pemetikan
dengan tangan, dan selektif, yaitu hanya buah-buah masak sempurna saja yang
dipetik.
 Pemetik kopi membawa dua wadah penampung kopi, yaitu satu wadah untuk
BMSS dan satu wadah lainnya untuk buah-buah lain (buah kering di pohon,
buah setengah kering, buah rontok almiah, dll.).
 Untuk tanaman kopi yang tajuknya tinggi perlu disiapkan tangga agak buahbuah dapat terpetik semuanya.
 Sebelum dilakukan pemetikan di bawah tajuk kopi dihampar plastik atau
karung agar buah yang terjatuh saat petik tertahan di atasnya dan pada akhir
petik mudah mengumpulkannya.
 Setelah panen harus dilakukan sortasi (pemisahan) lagi terhadap buah-buah
yang tidak tergolong BMSS dan ikut terpetik. Buah-buah tersebut meliputi
buah muda (hijau), buah kuning, buah setengah kering, dan buah kering di
pohon. Buah-buah ini boleh terikut dalam pengolahan basah, akan tetapi
jumlahnya maksimum 5 %.
 BMSS yang sudah dipetik harus segera diolah dan tidak boleh menyimpan
atau memeram buah, karena pemeraman buah dapat menimbulkan cacat
citarasa yang disebut fermented (bau busuk menyengat).
 Petugas Satuan Pengawas Internal (SPI) di masing-masing UPH harus
mengecek secara seksama tentang mutu BMSS sebelum diolah basah.
 Buah-buah hasil sortasi diolah kering dengan cara langsung dijemur dan
setelah kering digiling untuk menghasilkan kopi biji (kopi pasar). Kopi hasil
olah kering ini tidak tergolong dalam kopi Arabika ”Flores Bajawa”.
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Gambar 5. Pemetikan dan sortasi buah kopi.
g.3. Proses Pengolahan Pasca Panen
Proses pengolahan buah kopi (coffee cherries) menjadi kopi biji (green bean)
secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu pengolahan cara kering (Dry
Process – DP) dan pengolahan secara basah (Wet Process – WP). Kopi Arabika
“Flores Bajawa” spesialti Indikasi Geografis hanya dihasilkan dengan carapengolahan
kopi secara basah (WP) yang langkah-langkahnya telah ditentukan dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP) oleh MPIG.
Cara olah basah yang dilakukan untuk produksi kopi Arabika “Flores Bajawa”
terdiri atas tiga macam (Gambar 5), yaitu:
1. Olah basah, giling kering (wet process, dry hulling),
2. Olah basah, giling basah (wet process, wet hulling),
3. Olah basah, kopi madu (Pulped Natural atau Decascado).
SOP masing-masing cara pengolahan tertera pada Lampiran 4.
Dalam rangka mengoptimalkan nilai tambah, macam pengolahan akan
diterapkan sesuai dengan permintaan pasar. Masing-masing macam pengolahan akan
memberikan produk kopi yang karakter citarasanya berbeda, namun tetap tergolong
dalam kelompok kopi spesialti.
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BUAH HASIL PETIK MASAK (MERAH)

SORTASI BUAH (95 % BMSS)

PERAMBANGAN BUAH

PENGELUPASAN KULIT BUAH (DEPULPING)

PERAMBANGAN BIJI BERKULIT TANDUK (KOPI HS) DAN BERLENDIR

BIJI BERKULIT TANDUK (KOPI HS) DAN BERLENDIR BERNAS

FERMENTASI (18 – 36 JAM)

FERMENTASI (12 JAM)

CUCI

CUCI

JEMUR KOPI HS SAMPAI
KERING(K.A. 12 %)

JEMUR KOPI HS SEKITAR
10 JAM(K.A. 25 – 30 %)

PENGELUPASAN KULIT
TANDUK (DEHULLING)

PENGELUPASAN KULIT
TANDUK (DEHULLING)

JEMUR KOPI HS
BERLENDIR SAMPAI
KERING (K.A. 12 %)

PEMGELUPASAN KULIT
TANDUK (DEHULLING)

JEMUR BIJI TANPA KULIT
TANDUK SAMPAI KERING
(K.A. 12 %)
KOPI BIJI (GREEN BEAN)

KOPI BIJI (GREEN BEAN)

KOPI BIJI (GREEN BEAN)

Jalur olah basah, giling
kering (wet process, dry
hulling atau full-wash).
Istilah lain:
Kopi WIB

Jalur olah basah, giling
basah (wet process, wet
hulling).
Istilah lain:
Kopi Labu

Jalur jemur langsung
(pulp natural atau
decascado).
Istilah lain:
Kopi Madu

Gambar 6. Diagram alir pengolahan buah merah menjadi kopi biji “Flores Bajawa”.
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H. Metode Pengujian Mutu Barang
Mutu Fisik Kopi Biji
Mutu fisik ditentukan berdasar sistema nilai cacat (defect system) yang
terdapat kopi biji menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2907-2008.Mutu fisik
biji secara garis besar dibedakan menjadi enam tingkatan, yaitu mulai mutu I (baik)
sampai dengan mutu VI (jelek) seperti tampak pada Tabel 7. Pembedaan tingkatan ini
didasarkan pada nilai cacat (defect), sehingga sistem pembedaan mutu seperti ini
dikenal dengan istilah defect system (Lampiran 3). Dan hasil analisis mutu fisik biji
kopi Arabika Flores Bajawa dapat dilihat pada Lampiran 6.
Tabel 7. Penggolongan mutu kopi biji berdasarkan Sistem Nilai Cacat (SNI 012907-2008.

Mutu
Mutu I
Mutu II
Mutu III
Mutu IV a
Mutu IV b
Mutu V
Mutu VI

Syarat Mutu
Jumlah nilai cacat maks 11
Jumlah nilai cacat 12 – 25
Jumlah nilai cacat 26 – 44
Jumlah nilai cacat 45 – 60
Jumlah nilai cacat 61 – 80
Jumlah nilai cacat 81 – 150
Jumlah nilai cacat 151 – 225

Mutu Citarasa
Sedangkan mutu citarasa kopi biji sangat ditentukan oleh adanya cacat rasa
dan sifat rasa asli yang dimiliki oleh suatu jenis kopi. Kopi biji yang memiliki cacat
rasa digolongkan kopi yang citarasanya jelek, bahkan sering kali dinyatakan tidak
layak minum (misal: bau basi, bau jamur, bau minyak bumi, dan lain-lain).
Penentuan mutu citarasa kopi ditentukan berdasar uji organoleptik (analisis
sensorial) oleh panelis. Citarasa kopi biji baru dapat dinilai setelah disangrai dan
dilakukan pembubukan. Citarasa penting yang ada pada kopi antara lain : Flavor
(khas bau kopi), fragrance dan aroma (bau sedap), body (kekentalan), acidity (rasa
asam enak), aftertaste (rasa pasca cicip), dan taste balance (keseimbangan rasa).
Sedangkan cacat rasa yang tidak boleh ada antara lain : stinker (bau basi), earthy (bau
tanah), mouldy (bau jamur), musty (bau lumut), sour (rasa asam tidak enak), oily (bau
minyak bumi), chemical (bau bahan kimia), smooky (bau asap), dan lain-lain.
Untuk semenara pengujian mutu citarasa kopi Arabika Flores Bajawa
dilaksanakan di Laboratorium Puslitkoka dengan metode menurut SCAA (Specialty
Coffee Association of America), namun pada waktu-waktu yang akan datang MPIG
akan melaksanakan uji mutu citarasa sendiri setelah memiliki panelis terlatih.
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I. Metode Kontrol (Control) dan Keterunutan (Traceability)
Untuk menjamin kredibilitas kopi IG Arabika Flores Bajawa, telah dibentuk
sebuah rencana pengendalian dan keterunutan. Rencana ini bertujuan untuk :
1- Memenuhi aturan-aturan Buku Persyaratan
2- Asal produk (keterunutan)
3- Keterangan Produk : - Mutu fisik produk (tidak adanya kecacatan)
- Mutu citarasa produk (tidak adanya kecacatan)
- Kekhasan produk.
1. Kontrol atas pemenuhan aturan-aturan dalam Buku Persyaratan
Kontrol dilakukan mulai dari budidaya sampai dengan pengolahan, yang
terdiri dari :
1- Kontrol mandiri (autocontrol)
2- Kontrol oleh kelompok tani
3 - Kontrol oleh MPIG.
Kontrol Pertanaman (Budidaya)
Kontrol mandiri
Masing-masing produsen harus mengecek bahwa suatu kebun memenuhi
aturan-aturan dalam Buku Persyaratan diantaranya mengenai pohon penaung,
varietas (hanya untuk penanaman baru), kerapatan (jarak tanam), pemeliharaan
(khususnya untuk pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit), dan lainlain.
Dengan demikian, masing-masing produsen harus harus tahu atau
diberitahu tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam berkebun kopi
oleh kelompok tani atau MPIG.
Kontrol oleh kelompok tani
Setiap tahun, ketua kelompok tani (atau pengurus kelompok tani) harus
meyakinkan bahwa Buku Persyaratan dipenuhi oleh kebun-kebun anggotanya, dan
harus melapor kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.
Setiap kelompok tani bisa memilih cara-cara untuk mencapai kontrol
ini.Pengurus kelompok tani bisa melakukannya sendiri, atau menunjuk seseorang
yang bisa ditugaskan.Dalam kasus-kasus demikian, sebuah pertemuan biasa bisa
diadakan, atau mungkin perlu dilakukan pemeriksaan kebun yang khusus.
Kontrol oleh MPIG
Setiap tahun, pada bulan April (sebelum musim pengolahan), MPIG
memilih secara acak sebanyak 5 kelompok tani, untuk selanjutnya melakukan
pengecekan terhadap pemenuhan Buku Persyaratan di kebun-kebun petani selama
2 hari untuk masing-masing kelompok tani sampling (sehingga dibutuhkan 10 hari
untuk kegiatan kontrol ini).
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1. Kontrol Pengolahan
Kontrol oleh kelompok tani / Unit Pengolahan (Kontrol mandiri)
Setiap Unit Pengolahan (kelompok tani atau UPH), terdapat satu orang
yang bertugas mengontrol proses pengolahan (mengecek bahwa proses sudah
sesuai dengan Buku Persyaratan).
Petugas tersebut melakukan kontrol terhadap proses pengolahan setiap
hari, di antaranya :
1. Gelondong Merah yang akan diolah berasal dari produsen terdaftar,
2. Fersentasi gelondong merah cukup (>95 %),
3. Proses Pengupasan kulit dilakukan pada hari yang sama saat petik sampai
dengan pukul 24.00,
4. Fermentasi dilakukan selama 18 sampai 36 jam (tergantung saat kapan
fermentasi dimulai),
5. Pengeringan dilakukan di atas para-para, lantai jemur atau terpal, dan tidak
boleh bersentuhan langsung dengan tanah. Kadar air kopi hasil pengeringan
tidak boleh lebih dari 12 %, yang diperiksa menggunakan alat pengendali
kadar air yang terkalibrasi,
6. Pebersihan Unit Pengolah (termasuk mesin, sarana fermentasi, lantai ruang
pengolahan, penjemuran, dan lain-lain).
Setelah pengolahan, petugas yang ditugaskan untuk mengontrol di Unit
Pengolahan mengecek juga kondisi-kondisi dan lama penyimpanan kopi HS
(minimal 2 bulan).
Kontrol oleh MPIG
Setiap tahun, selama panen dan pengolahan (bulan Juni, Juli, atau
Agustus), MPIG memilih secara acak 5 kelompok tani atau Unit Pengolahan
swasta, dan mengecek prosesnya dengan pemenuhan Buku Persyaratan, selama 1
hari/UPH (sehingga dibutuhkan 5 hari untuk kontrol ini).
MPIG juga memeriksa penggerubusan, persiapan untuk mengekspor lot-lot
dan pelabelan bungkus kopi Ose. Untuk memastikan kemudahan kontrol, tempattempat di mana pengoperasian proses ini dilakukan harus dikomunikasikan oleh
mereka yang akan melakukan aktivitas-aktivitas di atas (Unit Pengolahan atau
para pembeli) kepada MPIG.
Bila didapati bahwa Buku Persyaratan tidak sepenuhnya ditaati, maka
MPIG memutuskan tindakan-tindakan yang layak yang akan dijatuhkan, yang bisa
berupa pemberian sebuah rekomendasi sampai penon-aktifan sementara. Di semua
kasus-kasus di atas, kemudian tindakan ini diperiksa setelah kelompok tani atau
unit-unit Pengolah telah melakukan evolusi-evolusi yang diperlukan untuk
memenuhi tuntutan-tuntutan Buku Persyaratan.
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2. Keterunutan
a. Pendaftaran Anggota
Kelompok tani anggota MPIG telah diminta untuk membuat daftar
anggota produsen kopinya.Daftar ini telah dimasukkan dalam komputer.Dalam
daftar ini, para produsen mendapatkan kartu IG dengan nomor keanggotaan dari
MPIG.
Pembaharuan daftar produsen akan dikeluarkan setiap tahun. MPIG akan
mengirim daftar produsen ke masing-masing kelompok tani, dan akan bertanya
pada mereka apakah mereka mempunyai perubahan-perubahan dalam
keanggotaannya. Misalnya, mungkin ada produsen baru (yang akan menerima
kartu baru) atau yang berhenti memproduksi kopi (yang harus mengembalikan
kartu mereka). Kalau ada produsen yang melakukan perubahan pada tanaman
mereka dan tidak lagi memenuhi aturan-aturan dalam Buku Persyaratan,
keanggotaan mereka bisa dibatalkan dan mereka juga diminta untuk
mengembalikan kartu mereka.
Masing-masing Unit Pengolahan harus didaftar sebagai „Pengolah IG‟.
Untuk memudahkan kontrol pada setiap tahap pengolahan kopi IG, setiap Unit
Pengolahan harus mencantumkan tempat-tempat di mana mereka melakukan
pengolahan kopi (juga di mana kopi akan disimpan).

b. Selama panen dan pengolahan : Kontrol asal gelondong
Setiap kali produsen menyetor atau menjual kopi gelondong merah kepada
Unit Pengolahan (UP), maka UP harus mengecek kartu dan mencatat nama
produsen, nomor produsen, jumlah kopi yang dibeli dan tanggal transaksi.
Apabila ada masalah, UP-UP bisa memeriksa registrasi dari produsen
tersebut, MPIG mengirim daftar semua petani yang telah terdaftar kepada semua
UP setiap tahun sebelum masa panen.
Petani-petani individu (yang bukan anggota kelompok tani) juga memiliki
keleluasaan untuk menjual gelondong merah (jika tanaman mereka terletak di
daerah yang ditandai untuk IG dan memenuhi persyaratan-persyaratan) kepada UP
setelah mereka diregistrasi oleh kelompok tani sebagai produsen IG.
UP harus mengirim daftar pemasok gelondong merah kepada MPIG dua
kali setahun : pertengahan Juli (pertengahan panen), dan akhir September (akhir
panen). MPIG mengecek apakah jumlah gelondong merah yang dijual oleh satu
produsen sesuai dengan luas dan jumlah pohon yang dimiliki.
c. Merunut Urutan Lot Kopi
Tepat setelah pengolahan, UP harus mengidentifikasi setiap karung dengan
kode lot. Kode ini mencakup : kode Unit Pengolahan (XX), tahun produksi
(YYYY) dan nomor lot (XX). Kode ini terdiri dari 8 nomor : XX-YYYY-ZZ.
Masing-masing unit pengolahan harus membentuk 10 sampai 15 lot dari
produksi tahunan mereka (lot-lot ini dapat dibentuk tergantung dari minggu53

minggu produksi atau dengan cara membentuk sub-kelompok produsen di dalam
kelompok tani, lihat informasi di bawah tentang pembentukkan lot).
Kode lot-lot ini disimpan sampai pada tahap penjualan kopi IG (bila
sertifikat telah didapat, lihat di bawah), dan memungkinkan diadakannya
keterunutan yang menyeluruh.
d. Penjualan dan Pembelian Kopi IG
Setelah pengolahan dan penyimpanan, dan mendapatkan sertifikat IG
(lihat informasi di bawah), UP bisa menjual kopi IG mereka.Setiap transaksi harus
dicatat.Sekali setahun (bulan April), data-data itu harus dikirim ke MPIG.Lalu
MPIG mengecek transaksi-transaksi dan kecocokan jumlah kopi Ose atau kopi HS
yang dijual dengan jumlah gelondong merah yang dibeli dari produsen IG.

UP

UP

Gambar 7. Sistem Keterunutann Kopi Arabika di Ngada
Keterangan :
- Masing–masing kelompok tani harus mendaftar nama-nama produsen serta
data-data tentang perkebunan mereka. Data-data ini kemudian dikirim ke
MPIG.
- Masing-masing produsen mandiri harus diregistrasi langsung oleh MPIG.
- Masing-masing unit pengolahan (swasta maupun kelompok tani) harus
diregistrasi oleh MPIG.
- MPIG menyampaikan kartu IG kepada masing-masing produsen dan
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mengirim daftar produsen-produsen IG ke masing-masing Unit Pengolahan.
- Selama musim panen, unit-unit pengolahan harus mengirim data-data tentang
gelondong yang diterima dan kopi-kopi yang diproduksi, kepada MPIG.
- Pada akhir musim, unit-unit pengolahan harus menyampaikan jumlah total
kopi yang dijual.

3. Kontrol Mutu Fisik dan Citarasa IG Kopi Arabika Flores Bajawa
Dalam perkembangannya akhir-akhir ini konsumen bukan hanya menuntut
mutu kopi yang berkualitas baik, akan tetapi juga kopi yang sehat (aman terhadap
kesehatan). Mutu kopi biji pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
mutu fisik dan mutu citarasa.
Selama proses pengolahan dilakukan sampling terhadap biji kopi arabika
selama pengolahan terhadap masing-masing UPH. Terhadap sampel-sampel kopi
tersebut dilakukan analisis mutu fisik dan mutu cita rasa di laboratorium Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember untuk mengetahui sejauh mana
kualitas kopi yang dihasilkan oleh petani diatas. Kemudian sebagai pembanding
juga dilakukan sampling terhadap kopi Arabika lokal ( asalan ) yang biasa diolah
petani pada umumnya dan juga terhadap kopi pasar.
4. Kontrol Kekhasan Kopi IG Arabika Flores Bajawa dan Pemberian Sertifikat
Kepada Unit Pengolahan
Sertifikat IG diminta oleh UP-UP, setelah pengolahan gelondong merah ke
kopi HS dan dua bulan penyimpanan. Beberapa “lot” harus dilakukan (yang
berarti produksi harus dibagi dalam bagian-bagian yang terpisah), dan setiap lot
akan dicek oleh MPIG berkenaan dengan pemenuhannya dengan Buku
Persyaratan, keterunutan dan mutu / kekhasan kopi tersebut.
a. Pembentukan Lot
Setelah pengolahan (dan 2 bulan penyimpanan), kopi sudah layak
mendapatkan sertifikat IG.Setiap UP harus mengelompokkan kopi menjadi 10
sampai 15 lot. Ada dua jenis kelompok tani :
1- beberapa di antaranya bekerja secara kolektif : gelondong merah dibeli dari
anggota, dan diproses bersama setiap hari, sampai menjadi kopi HS dan kopi
Ose.
2- Kelompok tani lainnya bekerja secara semi-kolektif : gelondong merah dikupas
dan diperam di fasilitas bersama, dan kemudian masing-masing produsen
mengambil kopi HS mereka dan melakukan penjemuran di depan rumah
mereka. Setelah penjemuran dan penyimpanan, pada bulan Oktober/November,
kopi ini dikumpulkan bersama, sebelum dijual.
Di dua jenis kelompok tani di atas, pembentukan lot dilakukan dalam cara
yang berbeda :
- Untuk kelompok tani yang bekerja secara kolektif, satu lot dibentuk dalam satu
minggu produksi. Karena ada 3 bulan masa panen, maka terdapat antara 10 dan
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15 lot.
- Untuk kelompok tani yang bekerja secara semi-kolektif, pemisahan minggu
produksi nampaknya amat sulit dilakukan. Akibatnya, pemecahannya adalah
dengan cara membentuk antara 10 sampai 15 kelompok produsen, yang
mengumpulkan produksi dari beberapa produsen, yang menghasilkan 10 sampai
15 lot. Namun, di beberapa kelompok tani seperti ini, produksi untuk masingmasing bulan sudah dipisahkan, dan pembentukkan lot-lot agak berbeda
(produksi dari masing-masing 3 bulan hanya harus dipisahkan ke dalam 5
kelompok, untuk menghasilkan jumlah total 15 lot).
Unit-unit pengolahan swasta bisa menentukan satu lot / minggu proses
(sebagaimana seperti kelompok tani jenis pertama).Sertifikasi diminta untuk
masing-masing dari 10 atau 15 lot yang dibentuk oleh Unit Pengolahan. MPIG
akan mengecek apabila persyaratan citarasa dan keterunutan dipenuhi.
b. Kontrol Keterunutan
Untuk masing-masing lot, MPIG akan mengecek keterunutan unit pengolah
harus menspesifikasi daftar penjual gelondong merah untuk masing-masing lot.

J. Label Indikasi Geografis

Kemasan dan Paket Kopi
Semua bungkus kopi dan paket kopi terjual dengan sertifikat IG harus
mencakup :
- Nama “Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa”,
- Logo IG kopi Arabika Flores Bajawa, ditunjuk di bawah (Gambar 8),
- Kode lot.
Pemakaian nama “Kopi Arabika Flores Bajawa”
Nama Kopi Arabika Flores Bajawa hanya bisa digunakan untuk kopi asli/
murni yang berarti bahwa kopi yang dijual dengan nama ini harus memiliki komposisi
100 % kopi Arabika Arabika Flores Bajawa. Campuran kopi tidak bisa dijual dengan
menggunakan nama ini. Akan tetapi, nama kopi Arabika Flores Bajawa dapat muncul
di daftar bahan untuk campuran ini. Dalam hal ini, persentasi kandungan kopi Arabika
Flores Bajawa yang digunakan harus secara jelas dicantumkan.
Makna label/logo adalah sebagai berikut:
- Gambar Ngadhu: Simbul pemersatu masyarakat Bajawa (Ngada),
- Tulisan “Flores Bajawa Arabica Coffee”: Menggambarkan produk asli Bajawa
(Ngada),
- Warna coklat: Menggambarkan warna kopi dan warna alamiah (natural),
- Empat garis melintang: Menggambarkan alam Bajawa (Ngada).
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Gambar 8 : Logo IG Kopi Arabika Flores Bajawa

Perlindungan diajukan atas nama “Arabika Flores Bajawa”, atau “Flores
Bajawa”. Sedangkan kata “Flores” atau “Kopi Bajawa”, tidak dianggap sebagai
penyalah gunaan atau tiruan, dan dengan demikian bisa digunakan oleh produsen
bukan kopi Arabika Flores Bajawa IG.
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PENUTUP
“Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa”,
yang dibentuk pada tahun 2009, dan terdiri dari para organisasi petani serta pengolah
swasta lokal, mengajukan permohonan Indikasi Geografis untuk kopi lokal mereka.
Permohonan ini bisa diajukan mengingat bahwa kopi ini memiliki kekhasan, yakni
kopi Arabika yang diproduksi di dataran tinggi Bajawa dengan pegunungan vulkanik,
khususnya oleh organisai-organisasi tradisional yang bernama “kelompok tani”.
Analisis sensorial, yang dilakukan oleh pusat penelitian PPKKI menghasilkan
pemaparan rasa khas dari kopi Arabika Flores Bajawa, dengan aroma dan
kekentalannya yang khas, keasaman cukup tinggi, dan rasa pahit yang tidak
berlebihan.Oleh karena keunikannya, cita rasa kopi ini sehingga sulit untuk
digambarkan.Dari faktor-faktor yang mana cita rasa yang unik ini berasal? Apakah
hal di atas disebabkan oleh varitas yang dipilih sudah ditanam oleh para petani,
tumbuh dibawah penaung, dengan cara pemetikan yang tepat dan mendapatkan
perawatan tanaman serta pupuk organik yang tepat? Apakah ini berasal dari sifat
alami tanahnya?Apakah iklim kawasan Ngada yang khas yang dikarakteriskan dengan
limpahan air selama musim hujan dan kekeringan relatif selama beberapa bulan, dan
variasi temperatur yang cocok, yang mendorong perkembangan tanaman
kopi?Apakah kombinasi dengan pohon jeruk menjadi faktor kualitas lainnya? Atau,
apakah pengetahuan budidaya pertanian setempat, yang dikembangkan oleh para
petani Ngada selama berabad-abad, yang memiliki tujuan ganda, yakni untuk
mendapatkan mutu produk terbaik dan untuk mencapai kehidupan harmonis dengan
alam dan budaya di Ngada menjadi penjelasan utama dari kopi ini.
Memang, mutu produk khas ini, yakni Kopi Arabika Flores Bajawa, berasal
dari kombinasi semua faktor-faktor di atas.Organisasi-organisasi petani lokal yang
unik dengan sebutan kelompok tani Arabika Flores Bajawa, telah mengetahui
bagaimana memanfaatkan kondisi alami kawasan mereka dan bagaimana
menciptakan produk lokal yang khas.
Sudah sejak lama potensi kopi Arabika Flores Bajawa belum didaya-gunakan
semestinya yang dipicu oleh metode pengolahan yang tidak cocok (olah
kering).Hanya terdapat sedikit pecinta kopi (connoisseurs) yang mendapatkan
manfaat dari citarasa kopi olah basah yang khas dari kawasan Ngada ini pada akhirakhir tahun ini. Namun olah basah telah dikembangkan dengan cepat, dan produk
yang hebat ini akan ditawarkan kepada semakin banyak konsumen, perlindungan
Indikasi geografis adalah satu-satunya upaya untuk menjamin kepuasan tertinggi
kepada para konsumen ini dengan cara mentaati Buku Persyaratan secara ketat dan
asal dari kopi ini.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1.
Nama dan Lokasi UPH Kopi Arabika di Kabupaten Ngada
No

Nama UPH/Kelompok Tani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ate Riji
Bowoso
Papa Wiu
Mezamogo
Fa Massa
Wongawali
Papa Taki
Sukamaju
Peupalo
Toni Tebu
Lobo Butu
Floba Mora
Sinar Tani
Mora Sama

Desa
Were I
Wawowae
Mangulewa
Rakateda II
Beiwali
Susu
Bomari
Ubedolumolo
Susu
Rakateda I
Dadawea
Rakalaba
Bajawa
Turikesa

Kecamatan
Golewa
Bajawa
Golewa
Golewa
Bajawa
Bajawa
Bajawa
Bajawa
Bajawa
Golewa
Golewa
Golewa
Bajawa
Golewa

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Ngada, 2007
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Lampiran 2:
Daftar Nama Anggota MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa
A. Nama UPH
: Sinar Tani (Kelurahan: Bajawa)
No
Nama
Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Fabianus S. Lalu

Bowejo/Kel. Bajawa

Bajawa

2

Maria Magdalena Dhone

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

3

Maria Ngadha

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

4

Matilde Ngoa

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

5

Rafael Djawa

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

6

Petronela More

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

7

Agustinus Sina

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

8

Hironimus Doa

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

9

Denis Nua

Bowejo/ Kel. Bajawa

Bajawa

10

Emirensiana Tay

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

11

Lusia Ngadha

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

12

Yuliana Bue

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

13

Martha Lodo

Ngalisabu/Kel. Bajawa

Bajawa

14

Petronela Rogo

Ngalisabu/Kel. Bajawa

Bajawa

15

Margaretha Ngeo Dua

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

16

Yohanes Tie

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

17

Maria Meo Mele

Bowejo/ Kel. Bajawa

Bajawa

18

Katharina Pajo

Bowejo/ Kel. Bajawa

Bajawa

19

Regina Wuleng

Bowejo/ Kel. Bajawa

Bajawa

20

Antonius Redo

Bowejo/ Kel. Bajawa

Bajawa

21

Rafael Due

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

22

Helena Milo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

23

Agata Ngeo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

24

Margaretha Ngeo Milo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

25

Damianus Soba

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

26

Oni Toyo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa
Ketua UPH Sinar Tani

Fabianus S. Lalu
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Nama Kelompok Pendamping UPH SINAR TANI
1. Kelompok: Analoka
No
Nama

Kecamatan
Dusun/Desa/Kelurahan

1

Fabianus Suri

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

2

Clemens Lalu

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

3

Fransiska Meo

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

4

Damianus Djaga

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

5

Agustinus Nono

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

6

Son Veto

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

7

Leonardus Nono

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

8

Anisetus Tea

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

9

Viany Dhena

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

10

Heri Raga

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

11

BeriLobo

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

12

Joni obo

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

13

Tadeus PH. Tadi

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

14

Lukas Megu

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa

15

Domi Djawa Woli

Bokua/ Kel. Bajawa

Bajawa
Ketua Kelompok: Fabianus Suri.

2. Kelompok: Bodha Lowa
No
Nama

Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Antonius Toyo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

2

Monika B. More

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

3

Yuliana Wene

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

4

Philipus Goti

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

5

Petrus Bhigu

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

6

Maria Dhego

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

7

Katharina Meo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

8

Anggalius Nangkang

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

9

Helena Milo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa

10

Helena Igo

Watujaji/Kel. Bajawa

Bajawa
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Ketua Kelompok: Antonius Toyo.

3. Kelompok: Pasu Pala
No
Nama

Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Paskalis Noto

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

2

Yoseph Wejo

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

3

Nikolaus Rani

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

4

Simon Lou

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

5

Florianus Lengu

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

6

Florentina Oje

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

7

Maria A. Ngoa

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

8

Wilhelmus Dama

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

9

Isabela Meo

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

10

Leonardus ago

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

11

Yuliana Edo

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

12

Melanis Paut

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa

13

Getrudis Wika

Ngalisabu/ Kel. Bajawa

Bajawa
Ketua Kelompok: Paskalis Noto.
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B. Nama UPH: PAPA WIU (Kelurahan: Mangulewa)
No
Nama
Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Leonardus Naru

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

2

Marianus Moi

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

3

Damianus Reo

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

4

Rufina Jue

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

5

Hendrikus Liu

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

6

Karolina Molo

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

7

Elisabeth Moi

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

8

Yuliana Deru

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

9

Daniel Tena

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

10

Hendrius Deru

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

11

Yoseph Neno

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

12

Emanuel Ngebu

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

13

Yuliana Wika

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

14

Anastasia Meo

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

15

Marianus Sewe

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

16

Magdalena Dhema

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

17

Yakobus Nanga

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

18

Leonardus Jawa

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

19

Katarinas Sewe

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

20

Simin Milo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

21

Novi Bhebhe

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

22

Adel Ahis

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

23

Yoseph Waso

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

24

Maria Dhiu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

25

Agatha Dhiu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

26

Emanuel Ngebu Jeo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

27

Martinus Ngea

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

28

Agustina Bupu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

29

Hubertus Beu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

30

Stefanus Woghe

Rategisi/Kel. Mangulewa

Golewa

Ketua UPH Papa Wiu: Leonardus Naru.
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Nama Kelompok Pendamping UPH PAPA WIU
1. Kelompok: Pedu Pado
No
Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Agustinus Woghe
Teodorus Dolu
Heni Geme
Herman Lado
Yoseph Kodo
Yoseph Sila
Siprianus Dhena
Hendrikus Woghe
Tilde Meo
Lambertus Lalu
Dominikus Geu
Benediktus Liu
Yoman Nae
Nadus Bela
Veronika Sbo
Yohanes Lodo
Nadus Leba
Yoseph Tote
Paulina Tai
Karolus Wogo
Elisabeth Milo
Emanuel Bengu
Bernadeta Doka
Berta Masa
Albina Siu
Theresia Meo
Margaretha Wua
Feronika Doe
Martha Dhone
Elisabeth Meo

2. Kelompok : Magha Sama
No
Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lukas Dolu
Tadeus Lado
Katharina Dhewa
Lita Lelu
Anjelina keo
Andreas Beo
Detha Meo
Ida Meo
Beni Penga
Niko Mogo
Rafael Pape
Paskalis Liu
Wilibrodus Meda
Teresia Dhiu
Fransiska Kae
Imelda Nena

Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Mangulewa/Kel Mangulewa
Golewa
Ketua Kelompok: Agustinus Woghe.

Dusun/Desa/Kelurahan
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bobajo/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa

Kecamatan
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
Golewa
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Veronika Weo
Ince Sedi
Yoseph Neke
Margaretha Sele
Siprianus Maghi
Yoseph Roga
Lusia Beku
Lorens Rinu
Lusia Lowa
Rufina Loko
Maria Sie
Bene Ladja
Petronela Wua
Maria Belu

Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Bajo dhena/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Rategisi/Kel. Mangulewa
Golewa
Ketua Kelompok: Lukas Dolu.

3. Kelompok: Tuza Mula
No
1
2

Nama
Benediktus Bani
Aloysius Tamrin

Dusun/Desa/Kelurahan
Bopoma/Kel. Mangulewa
Bopoma/Kel. Mangulewa

Kecamatan
Golewa
Golewa

3

Nadus Leo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

4

Goris Mole

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

5

Yohana Dala

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

6

Nikolaus Ropa

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

7

Petrus Wohge

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

8

Yoakim Kenge

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

9

Beni Kopa

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

10

Aloysius Botha

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

11

Kons Demu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

12

Leni Molo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

13

Sirilus Ruba

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

14

Hendrikus Soro

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

15

Marselinus Milo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

16

Agatha Dhiu

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

17

Yohanes Lede

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

18

Florianus Endi

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

19

Theresia Wua

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

20

Benediktus Lodo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

21

Leo Esi

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa
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22

Maria Moi

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

23

Yoseph Woghe

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

24

Rofinus Molo

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

25

Agatha Pele

Bopoma/Kel. Mangulewa

Golewa

Ketua Kelompok: Benediktus Bani.
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C. Nama UPH: Meza Mogo (Desa: Rakateda II)
No
Nama
Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Yoseph Saju

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

2

Felix Riwu

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

3

Gregorius Lalu

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

4

Feliks Zaga

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

5

Hironimus Wea

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

6

Kornelis Wua

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

7

Marselinus Nono

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

8

Anastasia Noa

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

9

Emanuel Sugiono

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

10

Yoseph Ruba

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

11

Benediktus Lae

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

12

Siprianus Muga

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

13

Paulina Wona

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

14

Maria Longa Due

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

15

Emanuel Leo

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

16

Laurensius DOlu

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

Ketua UPH Meza Mogo: Yoseph Saju.

Nama Kelompok Pendamping UPH MEZA MOGO
1. Kelompok: MAGHA SAMA
No
NAMA

Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Yosep Dopo

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

2

Eman Ngea

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

3

Petrus Lotu

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

4

Damianus Seo

Watuwaja/Rakateda II

Golewa

5

Eduardus Ruto

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

6

Pelipus Fua

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

7

Moses Pobo

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

8

Yoseph Loko

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

9

Alfonsa Moi

Lokalodo/Rakateda II

Golewa
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10

Welem Wawo

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

11

Andreas Ngao

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

12

Arnoldus Bao

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

13

Hermanus Lengi

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

14

Dominikus Leko

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

15

Yohanes Muga

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

16

Andreas Milo

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

17

Yustina Ruwe

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

18

Kanisius Pinga

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

19

Welem Riwu

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

20

Yoseph Molo

Lokalodo/Rakateda II

Golewa

Ketua Kelompok: Yoseph Dopo.
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D. Nama UPH: Fa Masa (Desa: Beiwali )
No
Nama
Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

1

Paulus Nanga

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

2

Dominikus Maghi

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

3

Kanisius Tay

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

4

Dorus Lou

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

5

Vinsensius Loki

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

6

Ansel Menge

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

7

Fina Meo

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

8

Emilia Ngadha

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

9

Pilipus Wolo

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

10

Yoseph Ruri

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

11

Reli Meo

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

12

Arnoldus Penga

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

13

Petrus Ledo

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

14

Alo Wago

Dusun I/Beiposo/Ds.Beiwali

Bajawa

15

Wilibrodus Lanu

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

16

Feliks Longa

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

17

Pelipus Gae

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

18

Arnoldus Nua

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

19

Dominikus Lado

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

20

Berni Dhey

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

21

Ambros Wolo

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

22

Petronela Tie

Dusun
I/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

23

Fransiskus Lewa

Bajawa

24

Welumina Moi

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa
Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa
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25

Selis Wua

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

26

Silvester Leni

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

27

Karel Kila

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

28

Lina Dhewa

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

29

Goris MEo

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

30

Fiktor Maku

Dusun
II/Beiposo/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

31

Yoseph Roga

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

32

Deta Ngadha

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

33

Nodus Ria

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

34

Mateus Nodhe

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

35

Odilia Sebo

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

36

Sofia Dopo

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

37

Andreas Luna

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

38

Nimus Selo

Beiposo II/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

39

Sius Soi

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

40

Cornelis Sina

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

41

Leonardus Paru

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

42

Mersiana Maja

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

43

Yuliana Dhagus

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

44

Bernadeta Nau

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

45

Rosa Doi

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

46

Hendrikus Bei

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

47

Wilburga Gego

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

48

Herman Lao

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

49

Petrus Waso

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

50

Bene Sua

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

51

Yohanes Bao

Warusoba/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

52

Yustina Jua

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa
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53

Margareta Tye

Warusoba/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

54

Berta Loda

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

55

Anis Talo

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

56

Maria Noa

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

57

Fabianus Deru

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

58

Maria Maju

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

59

Katarina Dhigo

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

60

Maria Meo

Likowali/Ds.Beiwali/Bajawa

Bajawa

Ketua UPH Fa Masa: Vinsensius Loki.

Nama Kelompok Pendamping UPH FAMASA
Kelompok : MASI MAWE
N
Nama
Dusun/Desa/Kelurahan

Kecamatan

o
1

Mikhael Sebo

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

2

Yohanes Prena Beo

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

3

Lukas Maghi

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

4

Elpin Basan

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

5

Domika Belu

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

6

Anastasia Alu

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

7

Martina dopo

Beiposo II/Beiwali/Bajawa

Bajawa

8

Maria Noi

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

9

Yuliana Mu’e

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

10

Hendrikus Nodhe

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

11

Lorens Lahit

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

12

Bonivasius Re’o

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

13

Yane Ngadha

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

14

Jeni Wea

Beiposo II/Beiwali/Bajawa

Bajawa

15

Theresia Te’a

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

16

Erna Pau

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

17

Adrianus magur

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa
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18

Petronela Ripo

Beiposo II/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

19

Leonardus Lagho

Beiposo II/Beiwali/Bajawa

Bajawa

20

Adrianus Selu

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

21

Theodorus Tuga

Likowali/.Beiwali/Bajawa

Bajawa

22

David Lai

Beiposo/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

23

Antonius DJuma

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

24

Ansel Poto

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

25

Vero Mawi

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

26

Veronika Wea

Beiposo II/Beiwali/Bajawa

Bajawa

27

Udys Dula

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

28

Yuliana Ga’e

Likowali/.Beiwali/Bajawa

Bajawa

29

Yustina Ka’e

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

30

Monika Wua

Likowali/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

31

Petrus Meka

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

32

Anus Wea

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

33

Thomas Tolo

Warusoba/Beiwali/Bajawa

Bajawa

34

Daniel To’a

Warusoba/Beiwali/Bajawa

Bajawa

35

Veronika Loda

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

36

David Kabi

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

37

Lipus Bawa

Warusoba/Beiwali/Bajawa

Bajawa

38

Berrnadus Selu

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

39

Bernadeta Naru

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

40

Bertholomeus Dolu

Warusoba/Beiwali/Bajawa

Bajawa

41

Dominikus Wika

Warusoba/ Beiwali/Bajawa

Bajawa

Ketua Kelompok: Thomas Tolo.
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E. Nama UPH : PAPA TAKI (Desa Langa)
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Ignasius Jawa Sebo

Bonewaru/ Bomari/ Bajawa

2

Adrianus Nede

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

3

Veronika Anu

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

4

Maria Bupu Wae

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

5

Yohanes Don Bosco naru

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

6

Yohanes Kolo

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

7

Kornelis Roja

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

8

Kristina Bupu

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

9

Helena Bupu

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

10

Katarina Moi

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

11

Petronele Mue

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

12

Yohanes Wuda

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

13

Andreas Nono

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

14

Maris Wae Zaga

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

15

Kornelis Bhigu

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

16

Kristina Meo

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

17

Anastsia Bupu

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

18

Petrus Toi Kedhi

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

19

Frans Maku

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

20

Monika Noa

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

21

Yohana Moi

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

22

Hendrikus Hale

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

23

Hubertus Paba

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

24

Petrus Tay Ngete

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

25

Welem Fua

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

26

Paulus Paru

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

27

Joni Modha

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

28

Emanuel Wea

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

29

Piter suri

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

30

Nadus Nua

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

31

Basilius Siwe

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

32

Markus Maku

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

33

Emanuel Pati

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

34

Markus Meku

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

35

Anastyasia Mue

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

36

Dominikus Djawa

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

37

Yoseph Ngoe

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

38

Bene Jawa

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

39

Albina Moi

Bokolo/ Langagedha / Bajawa
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40

Petronela Faru

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

41

Lukas Nogi

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

42

Lamber Toi

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

43

Katarina Kedhi

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

44

Lorens Nonga

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

45

Petrus Jawa

Tonaforo/ Langaedha/ Bajawa

46

Alosius Dose

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

47

Marsel Meo

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

48

Andreas Puwe

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

49

Margareta Bhiju

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

50

Yohanes wae

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

51

Gaspar Tele

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

52

Lusia Ine

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

53

Sisilia Raga

Sabiwaja/ Langagheda/ Bajawa

54

Katarina Pio

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

55

Albina wae

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

56

Etha Bhoki

Bokolo/ Langagedha / Bajawa

57

Rafael Nuga

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

58

Pius Liu

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

59

Dami Dhulo

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

60

Faris Bhai

Tonaforo/ Langagedha/ Bajawa

Ketua UPH Papa Taki: Ignasius Jawa Sebo.
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PENDAMPING UPH PAPA TAKI
1. KELOMPOK: PAPA DHEPO
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Emanuel Turu

Bomari / Bomari / Bajawa

2

Petronela Moi

Bomari / Bomari / Bajawa

3

Yohanes Jawa

Ngedubhaga / Bomari / Bajawa

4

Katarina Papa

Ngedubhaga / Bomari / Bajawa

5

Yuliana Dhai

Bomari / Bomari / Bajawa

6

Veronika Bhebhe

Bomari / Bomari / Bajawa

7

Yohanes Huler

Bomari / Bomari / Bajawa

8

Edmundus Kenge

Bomari / Bomari / Bajawa

9

Marselina Gedha

Bomari / Bomari / Bajawa

10

Bernadus Paru

Bomari / Bomari / Bajawa

11

Agustina Dhogi

Bomari / Bomari / Bajawa

12

Melda Dhone

Bomari / Bomari / Bajawa

13

Andreas Lopi

Bomari / Bomari / Bajawa

14

Yoseph Raja

Bomari / Bomari / Bajawa

15

Dominikus Sobe

Bomari / Bomari / Bajawa

16

Edmundus Ghadi

Bomari / Bomari / Bajawa

17

Thomas Wea

Bomari / Bomari / Bajawa

18

Petrus Paga

Bomari / Bomari / Bajawa

19

Marselinus Liu

Bomari / Bomari / Bajawa

20

Antonius Kego

Bomari / Bomari / Bajawa

21

Petrus Paru

Bomari / Bomari / Bajawa

22

Gabriel Teme

Bomari / Bomari / Bajawa

23

Stefanus Jai

Bomari / Bomari / Bajawa

24

Antonius Dora

Bomari / Bomari / Bajawa

25

Andreas Tangi

Bomari / Bomari / Bajawa

26

Sisilia Bhebhe

Bomari / Bomari / Bajawa

27

Dominikus Maku

Bomari / Bomari / Bajawa

28

Pterus watu

Bomari / Bomari / Bajawa

29

Getrudis Ij

Bomari / Bomari / Bajawa

30

Bernadetha Loda

Bomari / Bomari / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Papa Dhepo
( Emanuel Turu )
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2. KELOMPOK: MABER
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Yohanes sake

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

2

Nikolaus laulu

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

3

Yoseph Soli

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

4

Marselinus Radho

Waeguru / Bomari / Bajawa

5

Lusia Gobhe

Waeguru / Bomari / Bajawa

6

Antonius Dopo

Waeguru / Bomari / Bajawa

7

Dominikuis Jawa

Waeguru / Bomari / Bajawa

8

Petrus Weru

Waeguru / Bomari / Bajawa

9

Mulus Wendo

Waeguru / Bomari / Bajawa

10

Melkior Meze

Waeguru / Bomari / Bajawa

11

Yoseph Taa

Waeguru / Bomari / Bajawa

12

Benyamin Bena

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

13

Yan Maudi

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

14

Yohanes Beo

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

15

Tobias Gere

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

16

Siprianus Nanga

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

17

Paulus wea

Waeguru / Bomari / Bajawa

18

Kafael Raga

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

19

Eman Pae

Waeguru / Bomari / Bajawa

20

Niko Lengi

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

21

Lukas Bupu

Ngeduleo / Bomari / Bajawa

22

Theodorus Remo

Waeguru / Bomari / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok MABER
( Yohanes Sake )
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3. KELOMPOK: PAPA WOI
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Petrus Wea Wene

Bomuzi / Bomari / Bajawa

2

Emanuel Jawa

Bomuzi / Bomari / Bajawa

3

Linus Penga

Bomuzi / Bomari / Bajawa

4

Petrus Jenge

Bomuzi / Bomari / Bajawa

5

Yohana dou

Bomuzi / Bomari / Bajawa

6

Mikael rimo

Bomuzi / Bomari / Bajawa

7

Maria Meo

Bomuzi / Bomari / Bajawa

8

Fabianus Suri

Bomuzi / Bomari / Bajawa

9

Petrus Wea

Bomuzi / Bomari / Bajawa

10

Thomas Geka

Bomuzi / Bomari / Bajawa

11

Domi Soli

Bomuzi / Bomari / Bajawa

12

Polus Nage

Bomuzi / Bomari / Bajawa

13

Anastasia Anu

Bomuzi / Bomari / Bajawa

14

Mikael Lape

Bomuzi / Bomari / Bajawa

15

Yulius Pati

Bomuzi / Bomari / Bajawa

16

Felista Dhone

Bomuzi / Bomari / Bajawa

17

Kobus Ria

Bomuzi / Bomari / Bajawa

18

Alo Maku

Bomuzi / Bomari / Bajawa

19

Sakarias Suri

Bomuzi / Bomari / Bajawa

20

Hendrikus Jawa

Bomuzi / Bomari / Bajawa

21

Helena Meo

Bomuzi / Bomari / Bajawa

22

Agus Nari

Bomuzi / Bomari / Bajawa

23

Linus Sa

Bolengu / Bomari / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Papa Woi
( Petrus Wea Wene )
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PENDAMPING UPH PAPA TAKI
4. KELOMPOK : PAPA MESU
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Maria Ytu

Lesanio / Borani / Bajawa

2

Goris Gala

Lesanio / Borani / Bajawa

3

Yuliana Naru

Lesanio / Borani / Bajawa

4

Darius Raga

Lesanio / Borani / Bajawa

5

Tomas Roja

Lesanio / Borani / Bajawa

6

Baltasar Nenu

Lesanio / Borani / Bajawa

7

Vitalis Ruma

Lesanio / Borani / Bajawa

8

Geradus Kawe

Lesanio / Borani / Bajawa

9

Yustina Tay

Lesanio / Borani / Bajawa

10

Maria Beku

Lesanio / Borani / Bajawa

11

Petrus Dopo

Lesanio / Borani / Bajawa

12

Antonius Tangi

Lesanio / Borani / Bajawa

13

Yohanes Lengu

Lesanio / Borani / Bajawa

14

Anton Bawa

Lesanio / Borani / Bajawa

15

Dorus Loke

Lesanio / Borani / Bajawa

16

Paulus watu

Lesanio / Borani / Bajawa

17

Yohana Wau

Lesanio / Borani / Bajawa

18

Yohanes Pati

Lesanio / Borani / Bajawa

19

Mikel Kila

Lesanio / Borani / Bajawa

20

Katarina Meo

Lesanio / Borani / Bajawa

21

Theresia Nay

Lesanio / Borani / Bajawa

22

Kornelis Dana

Lesanio / Borani / Bajawa

23

Dominikus Ledo

Lesanio / Borani / Bajawa

24

Lin Moi

Lesanio / Borani / Bajawa

25

Veronika Lusi

Lesanio / Borani / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Papa Mesu
( Maria Ytu )
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PENDAMPING UPH PAPA TAKI
5. KELOMPOK : AMAL KASIH
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Moses Beku

Sapawara / Beja / Bajawa

2

Yohanes Dopo

Watutura / Beja / Bajawa

3

Anton Laja

Bogesa / Beja / Bajawa

4

Fabianus Dau

Boradho / Bomari / Bajawa

5

Viktorianus loga

Bela / Beja / Bajawa

6

Petrus Bejo

Bela / Beja / Bajawa

7

Mateus juang

Poma / Beja / Bajawa

8

Yohanes Weo

Poma / Beja / Bajawa

9

Paulus Nono

Poma / Beja / Bajawa

10

Veronika Anu

Poma / Beja / Bajawa

11

Martha Milo

Poma / Beja / Bajawa

12

Siprianus Paga

Bogesa / Beja / Bajawa

13

Audatus Beku

Sapawara / Beja / Bajawa

14

Katharina Geme

Poma / Beja / Bajawa

15

Aloysius Penga

Poma / Beja / Bajawa

16

Hermina Wunu

Bogesa / Beja / Bajawa

17

Yoseph Laja

Poma / Beja / Bajawa

18

Hendrika Milo

Poma / Beja / Bajawa

19

Monika Bhoki

Bajawa / Beja / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Amal Kasih
( Moses Beku )
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PENDAMPING UPH PAPA TAKI
6. KELOMPOK : PEDU PADO
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Antinius Wou

Bomari / Bomari / Bajawa

2

Petrus Roju

Bomari / Bomari / Bajawa

3

Petrus Longa

Bomari / Bomari / Bajawa

4

Aloysius Wae

Bomari / Bomari / Bajawa

5

Andreas Nede

Bomari / Bomari / Bajawa

6

Antoniuis Gae

Bomari / Bomari / Bajawa

7

Martyinus dopo

Bomari / Bomari / Bajawa

8

Paulus Jawa

Bomari / Bomari / Bajawa

9

Meus Nuwa

Bomari / Bomari / Bajawa

10

Richardus Guma

Bomari / Bomari / Bajawa

11

Aloysius Jawa

Bomari / Bomari / Bajawa

12

Andreas Rato

Bomari / Bomari / Bajawa

13

Mikael Daga

Bomari / Bomari / Bajawa

14

Dorus Wada

Bomari / Bomari / Bajawa

15

Maria S. Meo

Bomari / Bomari / Bajawa

16

Benediktus Nae

Bomari / Bomari / Bajawa

17

Yohanes keo

Bomari / Bomari / Bajawa

18

Bernadus Belo

Borani / Borani / Bajawa

19

Yahanes Mangu

Bomari / Bomari / Bajawa

20

Andreas Ngole

Bomari / Bomari / Bajawa

21

Benediktus Woda

Bomari / Bomari / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Pedu Pado
( Antonius Wou )
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DAFTAR NAMA ANGGOTA MPIG KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
NAMA UPH : SUKA MAJU
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Andreas Nua

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

2

Yuliana Meo

Boua / Ubedolumolo/ Bajawa

3

Petrus lado

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

4

Maria Meo Oke

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

5

Viktor Laga

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

6

Imelda Bhoki

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

7

Wihelmina Moi

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

8

Markus Doy

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

9

Pius Wae

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

10

Petrus Raga

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

11

Aloysius Toda

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

12

Matheus Deze

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

13

Veronika Waku

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

14

Yoseph Wae

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

15

Herman weto

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

16

Robertus Repa

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

17

Laurensius Wae

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

18

Blasius Raga

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

19

Petrus Nono

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

20

Yohana f. Bupu

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

21

Hendrikus Ngea

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

22

Blasius Sedu

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

23

Aloysius Lapung

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

24

Hendrikus Kapi

Boua / Ubedolumolo / Bajawa

25

Wilson siga

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

26

Stefanus Tangi

Boua / Ubedolumolo / Bajawa

27

Monika Meo

Boua / Ubedolumolo / Bajawa

28

Markus Soro

Bejo / Ubedolumolo / Bajawa

29

Emanuel Gogi

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

30

Marsel Ngiso

Bosiko / Ubedolumolo / Bajawa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Suka Maju
( Andreas Nua )
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DAFTAR NAMA KELOMPOK PENDAMPING UPH TONI TEBU
KELOMPOK : MATA WAE
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Darius Deru

NAYDEWA

2

Dominuikus Dou

NAYDEWA

3

Yuliana Roa

NAYDEWA

4

Mina Sale

NAYDEWA

5

Hilarius Weti

NAYDEWA

6

Yoseph Puna

NAYDEWA

7

Apolonius Tali

NAYDEWA

8

Martinus Mite

NAYDEWA

9

Martinus Milo

NAYDEWA

10

Yahanes Dou

NAYDEWA

11

Aleks Wae

NAYDEWA

12

Pius Demu

NAYDEWA

13

Niko Pati

NGEDUMEE

14

Darius Dheri

NAYDEWA

15

Yohanes Sila

NAYDEWA

16

Moses Maku

NAYDEWA

17

Pius Bito

NAYDEWA

18

Maria Due

NAYDEWA

19

Andreas Ghao

NAYDEWA

20

Bene Sedhu

NAYDEWA

21

Hendrikus Manu

NAYDEWA

22

Antonius Dou

NGEDUMEE

23

David Wago

NGEDUMEE

24

Apolonia Siu

NGEDUMEE

25

Nadus Ngeo

NGEDUMEE

26

Andreas Toy

NGEDUMEE

27

Tinus Liu

NGEDUMEE

Mengetahui,
Ketua Kelompok Mata Wae
( Darius Deru )
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DAFTAR NAMA ANGGOTA MPIG KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
NAMA UPH : TONI TEBU
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Petrus Demu

Ngehedumee

2

Arnoldus Lulu

Ngehedumee

3

Mateus Wea

Ngehedumee

4

Arnold Nggou

Ngehedumee

5

Anton Ria

Ngehedumee

6

Kornelis Dopo

Ngehedumee

7

Andreas Djawa

Ngehedumee

8

Piter Pole

Ngehedumee

9

Eman Langa

Ngehedumee

10

Yakobus Dhoni

Ngehedumee

11

Paulina Dhay

Ngehedumee

12

Agata Bate

Ngehedumee

13

Simon Sina

Naydewa

14

Petrus Djela

Naydewa

15

Anas Loko

Naydewa

16

Moses Kaju

Naydewa

17

Fabianus Bajo

Naydewa

18

Nikolaus Weti

Naydewa

19

Yakobus Kowe

Naydewa

20

Petrus Raga

Naydewa

21

Emanuel Weti

Naydewa

22

Serlin Dhiu

Naydewa

23

Matilde Boa

Naydewa

24

Aloysius Bata

Naydewa

25

Lusia Wua

Naydewa

26

Yovita Ngene

Naydewa

27

Reta Resi

Naydewa

28

Andreas Sila

Naydewa

29

Udis Ule

Naydewa

30

Flora Masi

Naydewa

Mengetahui,
Ketua Kelompok Toni Tebu
( Kornelis Dopo)
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DAFTAR NAMA ANGGOTA MPIG KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA
NAMA UPH : TONI TEBU
NO

NAMA

ALAMAT ( DUSUN/DESAKEL./ KEC

1

Paulina Dhiu

Naydewa

2

Monika Moke

Naydewa

3

Goris Toy

Naydewa

4

Mersi Titu

Naydewa

5

Elis Bate

Naydewa

6

Lusia Due

Naydewa

7

Rina Wonga

Naydewa

8

Rofinus Kaju

Naydewa

9

Yoseph Djawa

Ngedumee

10

Rosa Gua

Ngedumee

11

Yosefina Lengi

Ngedumee

12

Bene Dolu

Ngedumee

13

Vero Dhoni

Naydewa

14

Yustina Dhiu

Naydewa

15

Petrus Belu

Naydewa

16

Welem Weti

Naydewa

17

Agata Beku

Ngedumee

18

Kalis Fua

Ngedumee

19

Sius Ngazo

Ngedumee

20

Huber Sila

Naydewa

21

Fredi Angi

Naydewa

22

Lorensius Wea

Naydewa

23

Anas Nay

Ngedumee

24

Finus Lengi

Ngedumee

25

Polus Lopi

Naydewa

26

Baltasar Sada

Ngedumee

27

Vitus Ndora

Ngedumee

28

Welem Wea

Naydewa

29

Kornelis Keo

Naydewa

30

Benediktus Wejo

Ngedumee

Mengetahui,
Ketua Kelompok Toni Tebu

( Kornelis Dopo )
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Lampiran 3.
Daftar Dusun/Desa/Kelurahan dan Ketinggian Tempat yang Tercakup dalam
Wilayah IG Kabupaten Ngada
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dusun/Desa
Ubedolumolo
Beiwali
Bomari
Mangulewa
Were I
Susu
Rakateda II
Peupalo
Wawowae
Dadawea
Rakalaba
Rakateda I
Watu Jaji
Turekisa, Mangulewa

Ketinggian
(m d.p.l.)
1.284
1.258
1.223
1.296
1.162
1.295
1.194
1.333

1.290
1.143

1.186
1.198
1.304
1.296

Kecamatan
Bajawa
Bajawa
Bajawa
Golewa
Golewa
Bajawa
Golewa
Bajawa
Bajawa
Golewa
Golewa
Golewa
Bajawa
Golewa
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Lampiran : 4
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Buah Kopi Arabika Flores
Bajawa

1. Pengolahan Basah Giling Kering (Wet Process, Dry Hulling)
a. Panen
 Persiapkan sarana panen dengan baik dan bersih seperti wadah buah, tangga,
lembaran plastik, dan kantong untuk buah kering, hitam dan cacat.
 Hampari tanah di bawah tajuk kopi dengan lembaran plastik agar buah yang
jatuh mudah diambil.
 Untuk dapat diolah dengan baik, maka panen harus dilakukan secara pilih.
Petik buah yang telah matang/merah saja.
 Pisahkan buah hijau, kering, kotoran dll. (selanjutnya olah buah jelek/inferior
tersebut secara kering).
 Batas minimum kopi buah merah segar sehat (BMSS) yang akan diolah adalah
95 persen.
 Jaga kebersihan buah.
 Jangan menyimpan buah matang karena dapat membusuk, segera kupas pada
hari yang sama.
b. Pengupasan Kulit Buah (Depulping)
 Sebelum dikupas, buah merah dirambang dalam air, aduk dan pisahkan buah
yang mengapung (buah terserang hama penggerek buah kopi, buah yang
pengisian bijinya tidak penuh, dll.), selanjutnya olah secara kering bersama
dengan buah-buah hijau, kuning, dan kering di pohon.
 Periksa jangan sampai terikut batu, besi dan benda keras lainnya, karena akan
merusak mesin pengupas kulit buah (pulper).
 Segera kupas kulit buah merah segar (jangan ditunda).
 Bersihkan mesin pulper sebelum digunakan.
 Pastikan mesin pulper berfungsi dengan baik.
 Setel mesin pulper sampai hasil pengupasan baik, tidak pecah, bagian kopi HS
tidak banyak tercampur kulit, dan sebaliknya bagian kulit tidak tercampur biji.
 Cuci/bersihkan alat setelah dipakai.
 Pisahkan kulit yang berwarna merah (pulp) yang terikut pada biji kopi berkulit
tanduk (kopi HS).
 Pisahkan biji kopi HS yang ringan dengan merendam dalam air dan aduk
merata.
c. Fermentasi dan Pencucian Sisa Lendir
 Proses fermentasi dimaksudkan untuk meluruhkan lendir agar mudah dicuci
dan juga untuk mendapatkan citarasa kopi yang bagus.
 Sebelum difermentasi, pisahkan sisa kulit buah (pulp) dari kopi HS karena
kulit yang terikut selama fermentasi akan menjadi busuk dan mencemari
citarasa kopi.
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 Proses fermentasi dapat dilakukan dalam ember plastik (berlubang di bagian
bawah) atau karung plastik anyaman agar cairan lendir dapat meniris keluar.
Wadah yang digunakan harus bersih dan bebas dari bau tajam (misal: minyak
tanah, pestisida, karet, dll.). Jangan menggunakan wadah dari kayu atau
bambu karena dapat menimbulkan aroma kayu lapuk.
 Lama proses fermentasi 18 – 36 Jam (jangan lebih dari 36 jam), tergantung
saat mulai fermentasi. Apabila dimulai sore hari maka fermentasi dilakukan
selama 36 jam, tetapi bila dimulai pada waktu pagi hari maka fermentasi
dilakukan selama 18 – 24 jam, sehingga bisa langsung dijemur pada pagi hari
hari setelah waktu fermentasi tercapai.
 Apabila fermentasi akan dilakukan selama 36 jam maka siram dan aduk biji
HS pada jam ke-18 atau ke-24, kemudian tiriskan dan tutup kembali untuk
melanjutkan proses fermentasi sampai 36 jam.
 Cuci bersih sisa lendir setelah fermentasi kemudian dilanjutkan dengan
penjemuran.
d. Penjemuran
 Pengeringan kopi merupakan tahap yang paling kritis untuk mendapatkan
mutu fisik dan citarasa yang baik. Adanya kesalahan pada tahap ini akan
merusak mutu hasil. Untuk mendapatkan mutu yang baik pada kopi arabika
maka pengeringan harus dilakukan secara pelan-pelan terutama pada saat awal
(1– 4 hari pertama).

± 15 hari.
 Atur ketebalan biji antara 5 cm sampai 10 cm, jangan terlalu tipis. Khusus hari
pertama bisa diatur lebih tipis (5 cm) untuk memudahkan penguapan air di
permukaan kulit, namun mulai hari kedua harus dipertebal (minimum 7,5 cm
untuk menghindari pengeringan yang terlalu cepat.
 Gunakan alas terpal plastik bersih, lantai jemur dari semen atau para-para
(lebih baik). Model para-para dapat dilihat pada gambar di bawah.
 Untuk menghindari serangan jamur dan mikroba lain kopi harus dibolak-balik
secara rutin setiap 1 – 2 jam. Pada waktu awal (1 – 2 hari pertama)
pembalikan harus lebih sering karena kopi masih sangat basah.
 Tutuplah kopi pada malam hari dengan terpal. Penutupan akan lebih baik
kalau terpal tidak langsung menempel pada biji; diberi jarak antara biji dan
penutup untuk mencegah pengembunan, tutup diatur dengan posisi miring
sehingga tetesan air hasil pengembunan (dibagian dalam di atas kopi) mengalir
ke samping, tidak jatuh ke kopi.
 Hindarikan dari tetesan air atau hujan. Kopi yang sudah (agak) kering akan
rusak apabila terkena air.
 Hentikan penjemuran kopi apabila kadar air sudah mencapai 12 % atau
kurang. Cek dengan alat pengukur kadar air pada pagi hari, atau untuk
pendekatan dapat diperkirakan dengan menimbang satu kaleng minyak
(volume 19 liter) bila sudah mencapai berat yang tetap/tidak berkurang lagi
setiap hari selama 3 hari (kira-kira 8.0 kg/19 liter) maka penjemuran bisa
dihentikan.
 Biji kopi berkulit tanduk (kopi HS) kering selanjutnya dapat disimpan atau
dikirim ke eksportir. Selain itu kopi HS dapat digiling untuk menghilangkan
kulit tandung sehingga menghasilkan kopi biji (green bean).
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e. Pengemasan dan Penyimpanan Biji Kopi HS
 Kopi yang akan diambil oleh pembeli (eksportir) biasanya dalam bentuk kopi
berkulit tanduk (kopi HS) kering dengan kadar air 12 %, karena eksportir akan
melakukan penggilingan sesuai dengan jadwal pengapalan.
 Kopi yang akan dikemas benar-benar sudah kering (k.a. 12 %).
 Pengemasan dilakukan dengan karung plastik baru/bersih dan bebas dari bau
menyengat.
 Simpan sementara dalam gudang bersih, bebas bau menyengat, bebas asap,
bebas puntung rokok dan obat nyamuk, serta tidak lembab.
 Gunakan palet (alas) kayu di bawah tumpukan karung untuk menghindari
kelembaban dari permukaan lantai, dan jangan sampai menyentuh dinding
tembok.
f. Penggilingan biji kopi HS kering (dehulling)
 Penggilingan biji kopi HS kering dilakukan untuk menghilangkan kulit tanduk
(hornschill) dengan menggunakan mesin huller khusus kopi HS kering.
 Siapkan mesin penggiling (huller) yang dapat berfungsi dengan baik,
bersihkan bagian dalam dan luar mesin sebelum digunakan.
 Lakukan pengecekan kembali kadar air biji kopi sebelum digiling (12 %).
 Lakukan penyetelan mesin dengan baik untuk menghindarkan terjadinya biji
pecah yang berlebihan. Maksimum biji pecah yang dapat ditoleransi adalah 3
%.
 Pengontrolan hasil penggilingan harus dilakukan secara rutin, hentikan segera
jika terjadi biji pecah terlalu banyak dan lakukan penyetelan ulang mesin yang
digunakan.
g. Pemilahan (Grading) Ukuran dan Sortasi Biji
 Biji kopi yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan mutu kopi ekspor
SNI 01-2907-2008.
 Biji kopi arabika tidak dipersyaratkan mengenai jenis ukuran, namun demikian
kesegaman ukuran sangat diharapkan oleh pembeli. Bila dikehendaki ayak biji
menurut ukuran Besar (L), Sedang (M), dan Kecil (S) masing-masing dengan
susunan ayakan dengan diameter lubang 7,5 mm, 6,5 mm dan 5,5 mm.
 Sortasi biji-biji cacat (biji hitam, pecah, lubang, dll.) dengan menggunakan
tangan untuk mencapai kelas mutu (grade) yang dikehendaki.
h. Pengemasan dan Penyimpanan Kopi Biji (Green Bean)
 Kemas biji kopi seberat 60 kg (netto) dalam karung baru yang telah diberi
label, sesuai dengan SNI di atas.
 Gunakan karung baru yang food grade (layak untuk tempat bahan pangan)
bebas minyak mineral (non-mineral oil based jute-bag), beri label dengan tinta
larut air (water based marker).
 Simpan sementara kopi dalam gudang bersih, bebas bau menyengat, bebas
puntung rorkok dan obat nyamuk, serta tidak lembab.
 Gunakan palet kayu di bawah tumpukan karung untuk menghindari
kelembaban dari permukaan lantai.
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2. Pengolahan Basah Giling Basah (Wet Process, Wet Hulling)
a. Panen
 Persiapkan sarana panen dengan baik dan bersih seperti wadah buah, tangga,
lembaran plastik, dan kantong untuk buah kering, hitam dan cacat.
 Hampari tanah di bawah tajuk kopi dengan lembaran plastik agar buah yang
jatuh mudah diambil.
 Untuk dapat diolah dengan baik, maka panen harus dilakukan secara pilih.
Petik buah yang telah matang/merah saja.
 Pisahkan buah hijau, kering, kotoran dll. (selanjutnya olah buah jelek/inferior
tersebut secara kering).
 Batas minimum kopi buah merah segar sehat (BMSS) yang akan diolah adalah
95 persen.
 Jaga kebersihan buah.
 Jangan menyimpan buah matang karena dapat membusuk, segera kupas pada
hari yang sama.
b. Pengupasan Kulit Buah (Depulping)
 Sebelum dikupas, buah merah dirambang dalam air, aduk dan pisahkan buah
yang mengapung (buah terserang hama penggerek buah kopi, buah yang
pengisian bijinya tidak penuh, dll.), selanjutnya olah secara kering bersama
dengan buah-buah hijau, kuning, dan kering di pohon.
 Periksa jangan sampai terikut batu, besi dan benda keras lainnya, karena akan
merusak mesin pengupas kulit buah (pulper).
 Segera kupas kulit buah merah segar (jangan ditunda).
 Bersihkan mesin pulper sebelum digunakan.
 Pastikan mesin pulper berfungsi dengan baik.
 Setel mesin pulper sampai hasil pengupasan baik, tidak pecah, bagian kopi HS
tidak banyak tercampur kulit, dan sebaliknya bagian kulit tidak tercampur biji.
 Cuci/bersihkan alat setelah dipakai.
 Pisahkan kulit yang berwarna merah (pulp) yang terikut pada biji kopi berkulit
tanduk (kopi HS).
 Pisahkan biji kopi HS yang ringan dengan merendam dalam air dan aduk
merata.
c. Fermentasi dan Pencucian Sisa Lendir
 Proses fermentasi dimaksudkan untuk meluruhkan lendir agar mudah dicuci
dan juga untuk mendapatkan citarasa kopi yang bagus.
 Sebelum difermentasi, pisahkan sisa kulit buah (pulp) dari kopi HS karena
kulit yang terikut selama fermentasi akan menjadi busuk dan mencemari
citarasa kopi.
 Proses fermentasi dapat dilakukan dalam ember plastik (berlubang di bagian
bawah) atau karung plastik anyaman agar cairan lendir dapat meniris keluar.
Wadah yang digunakan harus bersih dan bebas dari bau tajam (misal: minyak
tanah, pestisida, karet, dll.). Jangan menggunakan wadah dari kayu atau
bambu karena dapat menimbulkan aroma kayu lapuk.
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 Lama proses fermentasi sekitar 12 - 18 jam (satu malam).
 Cuci bersih sisa lendir setelah fermentasi kemudian dilanjutkan dengan
penjemuran.
d. Penjemuran Kopi HS
 Gunakan alas terpal plastik bersih, lantai jemur dari semen atau para-para
(lebih baik). Contoh model para-para dapat dilihat pada Gambar Lampiran 8.
 Selama penjemuran harus pembalikan secara rutin setiap 1 – 2 jam, dalam
kondisi sinar matahari penuh penjemuran cukup dilakukan 8 jam (satu hari),
jika sinar tidak penuh penjemuran dapat dilakukan 2 – 3 hari (tergantung
panjang penyinaran).
 Tutuplah kopi pada malam hari dengan terpal. Penutupan akan lebih baik
kalau terpal tidak langsung menempel pada biji; diberi jarak antara biji dan
penutup untuk mencegah pengembunan, tutup diatur dengan posisi miring
sehingga tetesan air hasil pengembunan (di bagian dalam di atas kopi)
mengalir ke samping, tidak jatuh ke kopi. Hindarikan dari tetesan air atau
hujan.
 Hentikan penjemuran apabila kulit tanduk sudah mulai nampak merekah
(tanda bahwa biji kopi sudah siap digiling). Pada kondisi ini kadar air biji
mencapai sekitar 30 %, sehingga disebut dengan istilah kopi HS basah.
e. Penggilingan biji kopi HS basah (dehulling)
 Penggilingan biji kopi HS kering dilakukan untuk menghilangkan kulit tanduk
(hornschill) dengan menggunakan mesin huller khusus untuk kopi HS basah.
 Siapkan mesin penggiling (huller) yang dapat berfungsi dengan baik,
bersihkan bagian dalam dan luar mesin sebelum digunakan.
 Lakukan penyetelan mesin dengan baik untuk menghindarkan terjadinya biji
pecah yang berlebihan. Maksimum biji pecah yang dapat ditoleransi adalah 3
%.
 Pengontrolan hasil penggilingan harus dilakukan secara rutin, hentikan segera
jika terjadi biji pecah terlalu banyak dan lakukan penyetelan ulang mesin yang
digunakan.
f. Penjemuran (lanjutan) kopi biji basah (“kopi labu”)
 Kopi biji hasil giling basah kopi HS (k.a. sekitar 30 %) seringkali disebut
dengan “kopi labu”.
 Penjemuran lanjutan terhadap kopi labu dilakukan sampai kadar air kopi biji
mencapai 12 %. Penjemuran dilakukan di atas lantai jemur, alas terpal, alas
ayaman bambu atau para-para.
 Mengingat kopi yang dijemur sudah tidak memiliki kulit tanduk, maka selama
penjemuran harus dijaga kebersihannya dengan baik.
g. Pemilahan (Grading) Ukuran dan Sortasi Biji
 Biji kopi yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan mutu kopi ekspor
SNI 01-2907-2008.
 Biji kopi arabika tidak dipersyaratkan mengenai jenis ukuran, namun demikian
kesegaman ukuran sangat diharapkan oleh pembeli. Bila dikehendaki ayak biji
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menurut ukuran Besar (L), Sedang (M), dan Kecil (S) masing-masing dengan
susunan ayakan dengan diameter lubang 7,5 mm, 6,5 mm dan 5,5 mm.
 Sortasi biji-biji cacat (biji hitam, pecah, lubang, dll.) dengan menggunakan
tangan untuk mencapai kelas mutu (grade) yang dikehendaki.
h. Pengemasan dan Penyimpanan Kopi Biji (Green Bean)
 Kemas biji kopi seberat 60 kg (netto) dalam karung baru yang telah diberi
label, sesuai dengan SNI di atas.
 Gunakan karung baru yang food grade (layak untuk tempat bahan pangan)
bebas minyak mineral (non-mineral oil based jute-bag), beri label dengan tinta
larut air (water based marker).
 Simpan sementara kopi dalam gudang bersih, bebas bau menyengat, bebas
puntung rorkok dan obat nyamuk, serta tidak lembab.
 Gunakan palet kayu di bawah tumpukan karung untuk menghindari
kelembaban dari permukaan lantai.
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Lampiran 5. Jenis dan Nilai Cacat Kopi Menurut SNI 01-2907-2008
No

Jenis cacat

Nilai cacat
/biji

1

Biji hitam

1

2

Biji hitam sebagian

1/2

3

Biji hitam pecah

1/2

4

Kopi Gelondong

1

5

Biji coklat

1/4

Kulit kopi ukuran
besar
Kulit kopi ukuran
sedang
Kulit kopi ukuran
kecil

1/2

9

Biji berkulit tanduk

1/2

10

Kulit tanduk ukuran
besar

1/2

11

Kulit tanduk ukuran
sedang

1/5

12

Kulit tanduk ukuran
kecil

1/10

13

Biji pecah

1/5

14

Biji muda

1/5

15

Biji berlubang satu

1/10

16

Biji berlubang lebih
dari satu

1/5

17

Biji bertutul-tutul

1/10

6
7
8

18
19
20

Ranting, tanah, atau
batu ukuran besar
Ranting, tanah, atau
batu ukuran sedang
Ranting, tanah, atau
batu ukuran kecil

1

1/5

5
2
1

Keterangan Istilah Biji Cacat
biji kopi yang 1/2 atau lebih permukaannya
berwarna hitam
biji kopi yang kurang dari 1/2
permukaannya berwarna hitam
biji kopi yang berwarna hitam tidak utuh,
berukuran sama atau kurang dari 3/4 bagian
biji utuh
buah kopi kering terbungkus kulit, dalam
keadaan utuh atau besarnya sama atau lebih
dari 3/4 bagian kulit majemuk utuh.
biji yang 1/2 atau lebih bagian luarnya
berwarna coklat
kulit majemuk yang berukuran lebih besar
dari 3/4 bagian kulit yang utuh
kulit majemuk yang berukuran 1/2 sampaii
3/4 bagian kulit yang utuh
kulit majemuk yang berukuran kurang darii
1/2 bagian kulit yang utuh
biji kopi yang masih terbungkus dalam kulit
tanduk
kulit tanduk yang terlepas dari biji kopi yang
berukuran lebih besar dari 3/4 bagian kulit
tanduk utuh
kulit tanduk yang terlepas dari biji kopi yang
berukuran 1/2 sampai 3/4 bagian kulit
tanduk utuh
kulit tanduk yang terlepas dari biji kopi yang
berukuran kurang dari 1/2 bagian kulit
tanduk utuh
biji kopi tidak utuh, besarnya sama atau
kurang dari 3/4 bagian biji utuh
biji kopi yeng kecil dan keriput pada seluruh
bagian luarnya
biji kopi yang berlubang satu akibat
serangan serangga
biji kopi yang berlubang lebih dari satu
akibat serangan serangga
biji yang bertutul-tutul pada 1/2 atau lebih
permukaan biji. Ketentuan ini hanya untuk
kopi olah basah
Ranting, tanah, atau batu yang berukuran
panjang atau diameter lebih dari 10 mm
Ranting, tanah, atau batu yang berukuran
panjang atau diameter 5 - 10 mm
Ranting, tanah, atau batu yang berukuran
panjang atau diameter kurang dari 5 mm

94

Lampiran 6. Hasil Analisis Mutu Fisik Biji Kopi Arabika Flores Bajawa
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Asal Sampel
UPH
Famasa
Sukamaju
Papataki
Papawiu
Ateriji
Wongawali
Mezamogo
Bowoso
Peu Palo
Lobo Butu
Floba Mora
Toni Tebu
Sinar Tani
Mora Sama
Pasar Bajawa
Pasar Mataloko

KA (%)
12.10
12.04
11.96
12.48
12.29
11.87
12.30
11.90
11.86
12.23
11.76
12.14
12.14
12.13
-

WP
Nilai
9.4
8.3
6.6
5.8
8.6
8.4
7.6
5.2
6.2
5.2
10.44
10
10.5
10.2
-

Mutu
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-

KA (%)
17
19
21
17
16
17
19
15
17
18
16
16
19
20
19
18

DP
Nilai
58
62
94
59
63
210
66
36
35
50
55
61
36
48
114
145

Mutu
IVa
IVb
V
IV-a
IV-b
VI
IV-b
III
III
IV-a
IV-a
IVb
III
IV-a
V
V
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Lampiran 7. Hasil Uji Citarasa Kopi Arabika Flores Bajawa
No

Nama UPH

Panelis
1

Panelis
2

Panelis
3

1

Toni Tebu

6

7

6

2

Lobo Butu

6.5

6

6

3

Floba Mora

6.5

7

6

4

Ateriji

6.5

7

7

5

Famasa

6

Mezamogo

8

7.75

8

7.75

7

7.25

7

Peu Palo

8

7.5

7.5

8

BoWoso

7

8.25

6.75

9

Papawiu

7.5

6.5

6.5

10

Papataki

7

7.75

6.5

11

Wongawali

6.5

6.5

6.5

12

Sukamaju

6.5

7.5

6

13

Sinar Tani

6.5

7

7

14

Mora Sama

6.5

7

6

Panelis
4
6.33
6.17
6.5
6.83
7.92
7.25
7.67
7.33
6.83
7.08
7.5
6.67
6.83
6.5

Rata-Rata
6.67
6.42
6.38
6.13
7.67
7.42
7.33
7.25
7.21
7.08
7
6.83
6.13
6.38
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Lampiran 8. Model Pengering Kopi Para-para
90 cm

180 cm

7,5-10 cm
15–20 cm

Kawat ayakan pasir atau bahan lain. Di
atasnya diberi alas lembaran
waring/jaring ikan/ karung plastik
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Lampiran 8. Surat Rekomendasi
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