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1. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN LOKAKAYA 
 
Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki potensi besar 
dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani Indonesia, serta sebagai 
sumber penghidupan bagi 1,7 juta keluarga petani yang tersebar di berbagai propinsi 
di Indonesia. Sentra produksi utama kakao di Indonesia adalah pulau Sulawesi 
(58,92%) dan Sumatera (22%), selebihnya 18,6% berada di pulau-pulau Maluku, 
Papua, Kalimantan, Jawa, NTT dan Bali. 
 
Dari sisi produksi, sampai saat ini Indonesia menduduki peringkat nomor tiga 
terbesar dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, namun dari aspek mutu, kakao 
Indonesia sampai saat ini masih rendah, sebagian besar belum difermentasi dan 
kadar kotoran serta benda asing masih cukup tinggi. Salah satu dampak dari kondisi 
tersebut, petani selaku produsen biji kakao selalu diposisikan bukan sebagai penentu 
harga atas produk yang dihasilkan (petani tidak memiliki “bargaining  position”), 
industri kakao di dalam negeri kekurangan bahan baku yang berkualitas, dan belum 
siapnya Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar akan produk yang bermutu, 
aman dikonsumsi serta mudah ditelusuri asal usulnya. 
 
Menyimak kondisi tersebut, Pemerintah telah berupaya keras mengangkat mutu 
kakao Indonesia melalui berbagai program peningkatan mutu dan produktivitas biji 
kakao antara lain melalui program GERNAS Kakao (Gerakan Nasional Peningkatan 
Produksi dan Mutu Biji Kakao) sejak tahun 2009, yang dilanjutkan dengan 
penyusunan Standard Kakao Berkelanjutan Indonesia, serta melalui berbagai 
kebijakan antara lain dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 
67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. 
Permentan ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian pada tanggal 12 Mei 2014 dan 
diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dan tercantum sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 679, 
dengan pemberlakuan tenggang waktu selama 24 bulan sejak diundangkan. 
 



Tujuan Permentan Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 adalah meningkatkan 
mutu biji kakao yang beredar di Indonesia, agar paling kurang harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
Se.angga hidup    : tidak ada 
Kadar air     : maksimum 7,5% 
Biji berbau asap dan/atau hammy dan/atau 

 Berbau asing     : tidak ada 
Kadar benda asing    : tidak ada 
Kadar biji pecah    : maksimum 2% 
Kadar biji berjamur    : maksimum 4% 
Kadar biji slaty    : maksimum 20% 
Kadar biji berserangga   : maksimum 2% 
Kadar kotoran (waste)   : maksimum 3% 
Kadar biji berkecambah   : maksimum 3% 
 

 
2. Dasar Penyelenggaraan Lokakarya 

 
Mengacu kepada Permentan No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 yang saat ini telah 
berjalan 11 (sebelas) bulan sejak diundangkan, dan menyongsong pemberlakuan 
Permentan dimaksud yang sudah semakin dekat, serta memperhatikan kondisi 
lapangan dan fasilitas yang ada di tingkat petani sampai saat ini, maka dalam 
rangkaian peringatan Hari Kakao Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan 
September 2015, Dewan Kakao Indonesia beserta seluruh pelaku sektor kakao, 
dengan dukungan dari Kementerian terkait (Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, 
Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian) telah menyelenggarakan Lokakarya  
dengan tema Menyongsong Pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian 
No.67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan 
Pemasaran Biji Kakao.  
 
 

3. Anggaran Workshop 
 
Anggaran Lokakarya sebesar  Rp 70 juta  (tujuh puluh ), dihimpun dari partisipasi 
peserta Workshop, Sponsor, dan dukungan dari Pemerintah (perincian anggaran 
workshop terlampir) 
 
 

4. Pelaksanaan Lokakarya  
 
Lokakarya diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 direncanakan di 
hotel Garden Palace, Surabaya, dengan fieldtrip ke Kampung Cokelat di Blitar pada 
hari Kamis tanggal 28 Mei 2015. 
 
 

5. Peserta Lokakarya  
 
Lokakaya dibuka oleh Diektur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 
yang diwakili oleh Diektur Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP, dihadiri oleh sekitar 
80 (delapan puluh) peseta terdiri dari pemangku kepentingan disektor kakao (Dewan 
Kakao Indonesia, Asosiasi, Petani, Industri, Pedagang, Eksportir/Importir; CSP); 
pemangku kebijakan sektor kakao (Kementerian Pertanian, Perindustrian, 
Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Mastan Pusat, Pemda dan Dinas 
pekebunan provinsi dan kabupaten sentra produksi kakao; PTPN XII , Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;  dan pemerhati kakao. 



 
6. Pembicara dan Pembahas 

 
Pelaku di sektor kakao (Nasional dan Multinasional), Petani/Kelompok Tani, 
Peneliti, Pemangku Kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah). 
 
 
 

7. Hasil Lokakaya/ Masukan dari peseta. 

   
Setelah memperhatikan presentasi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Pertanian, Kementerian Pertanian, yang diwakili oleh Direktur Mutu dan Standarisasi; 

serta pembahasan oleh Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Deputi 

Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur 

Puslit Kopi dan Kakao Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia, Ketua 

Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri 

Kakao dan Cokelat Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia, Ketua 

Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, para pimpinan industri 

kakao dan cokelat, serta para hadirin yang telah menyampaikan sumbangan 

pemikirannya; maka dari Lokakarya “MENYONGSONG PEMBERLAKUAN  

PERATURAN MENTERI PERTANIAN” No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 

TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO diperoleh 

berbagai masukan sebagai berikut:  

 

(i)  Pada prinsipnya Permentan 67/2014 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 

dan ketertelusuran asal-usul biji kakao Indonesia, karena biji kakao Indonesia 

sering mendapat potongan harga yang disebabkan oleh mutu rendah  

 

(ii) Tujuan Permentan 67/2014 adalah untuk peningkatan daya saing dan nilai 

tambah biji kakao, pengembangan industri, penyediaan bahan baku, 

meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan ketertelusuran biji kakao 

 

(iii).   Point penting dikeluarkannya Permentan 67/2014 adalah Indonesia sebagai 

produsen nomer tiga dunia, sekaligus kualitasnya juga harus baik 

 

(iv).   Konsumen menghendaki kakao yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi 

 

(v). Permentan 67/2014 disusun setelah melewati tahap yang panjang, mulai 

penyiapan kebijakan, pembahasan internal & eksternal, public hearing, 

notifikasi, penandatanganan, sosialisasi, rencana aksi, implementasi, evaluasi 

& kaji ulang 

 

(vi). Persyaratan mutu minimal dalam Permentan 67/2014 mengacu ke SNI 

2323:2008/Amd. 1.2010 mutu III 

 

(vii). Permentan ini tidak bisa mundur lagi, masih ada waktu setahun untuk 

mempersiapkan pelaksanaannya 

 

(viii). Dalam Permentan ini yang dimaksud dengan biji kakao adalah biji dari 

tanaman kakao yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao lindak 



setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan 

dibersihkan 

 

(ix). Salah satu penyebab perlunya penerapan Permentan 67/2014 (yang di 

dalamnya tercantum butir tentang kewajiban fermentasi biji kakao) ini adalah 

karena telah diwajibkannya SNI untuk kakao bubuk (cocoa powder), 

sedangkan untuk menghasilkan cocoa powder  perlu bahan baku biji kakao 

fermentasi 

 

8. Hal-hal yang perlu dipersiapkan kedepan. 

Dalam mendukung pemberlakuan Permentan No.67/2014, hal-hal yang perlu 

dipersiapkan kedepan antaa lain: 

a. Pembentukan dan penguatan UFP-BK dan OKKP-D yang dapat berfungsi 

dengan baik  

b. Transparansi dan independensi OKKPD, antara lain dengan mengacu ke ISO 

17065 

c. Kesepakatan dan tekad antar pelaku (petani, pedagang, pabrikan) 

d. Sanksi yang signifikan, dengan melibatkan kewenangan Kementerian 

Perdagangan serta diacunya undang-undang mengenai perdagangan 

e. Penerapan ketentuan kadar air 7,5%  

f. Kemungkinan peninjauan kembali standar biji slaty 20%.  

g. Penanganan  biji kakao yang tidak memenuhi syarat Permentan 67/2014 

h. End user perlu disiplin mengacu ke SNI 

i. Pelaksanaan Permentan ini agar tidak merugikan semua pelaku usaha kakao 

(petani, pedagang, industri) 

j. Penetapan sistem di UFPBK dalam hal pengumpulan biji kakao basah dari 

petani yang bervariasi serta  pembagian hasil setelah biji melalui proses untuk 

siap diperdagangkan.  

k. Perlunya segera dibentuk tim kecil dalam merumuskan hal-hal tersebut diatas 

khususnya butir j dan g. 

 

9. Lain-lain 

(i). Disamping  peningkatan  mutu biji kakao, hal lain yang mendesak untuk 

diperjuangkan adalah : Peningkatan produktivitas dan penghapusan terhadap pengenaan 

kembali PPN 10% atas biji kakao. Oleh karena itu diusulkan agar Pemerintah tetap 

melakukan program peningkatan produksi biji kakao nasional dan peninjauan kembali 

peraturan pengenaan PPN atas biji kakao.  

 

(ii). Dalam meramaikan acara lokakarya telah dilaksanakan kunjungan lapang ke 

Kampoeng Cokelat yang berada di Blitar, yang diikuti oleh sebagian peserta Lokakarya. 

 

 

Jakarta,      23 Juni   2014  
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