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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Penerapan CSV ini menjadi implementasi praktis dalam semua aktivitas bisnis. 

Program CSV merupakan program yang sudah menjadi bagian pemikiran dan implementasi 

strategis Nestlé yang diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, dan merupakan program 

yang sudah menjadi rantai nilai yang tidak terpisahkan. Nilai penguat pelaksanaan Program 

CSV adalah trust yang dimiliki oleh semua pemangku kepentingan Nestlé. Semua pihak 
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merasa ikhlas berkolaborasi untuk mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.  

Modal sosial ini menjadi pendorong setiap elemen untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan 

memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan bersama 

Penerapan Program CSV dengan petani kopi ini dimulai pada tahun 1993 dengan di 

Pabrik Nescafé-Panjang dan berlangsung hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya, Program 

CSV memiliki orientasi strategis dalam menciptakan kesejahteraan pada stakeholder nya, 

yang berimplikasi kepada kepastian pasokan, pengolahan atau manufacturing, kesejahteraan 

konsumen dan mitra artinya CSV memberikan dampak positif dalam jangka panjang baik 

secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan keberlangsungan eksistensi bisnis 

di masa mendatang dengan menciptakan kesejahteraan kepada semua pihak yang terlibat 

dalam program ini. Bukti nyata kontribusi luar biasa CSV pada Nescafé Plan ini merupakan 

wujud capaian kinerja dan prestasi serta impian jangka panjang bapak pendiri Nestlé. 

Capaian demi capaian yang memiliki imbas pada kesejahteraan mitra maupun kepentingan 

mitra telah mengonfirmasi keyakinan bahwa Nescafé Plan memang memiliki kontribusi yang 

sangat membanggakan. Bahkan, program ini bisa menciptakan ikatan emosional dengan 

semua pihak yang terlibat.  Temuan di lapangan tersebut semakin menguatkan  keyakinan 

untuk tetap melanjutkan program ini.  

 Terkait dengan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Program CSV 

Nestlé memberikan kontribusi terahadap pengurangan kemiskinan dengan terciptanya 

kehidupan yang lebih baik bagi para petani maupun pemangku kepentingan lainnya, 

mencapai pemenuhan pendidikan dasar, kesetaraan gender, serta menguatkan 

keberlangsungan lingkungan, dan memfokuskan kemitraan global. Sementara yang 

berdampak tidak langsung adalah yang terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. 

 

 

 

 

Perjalanan sebuah aktivitas bisnis merupakan bentuk keterikatan dan koordinasi antar 

pihak yang mampu mendukung keberadaan dan keberlangsungan organisasi dalam jangka 

panjang. Keberlangsungan ini didukung dengan orientasi dan nilai-nilai kuat yang 

ditanamkan oleh bapak pendiri perusahaan untuk menguatkan konsep berbagi atas manfaat 

bersama pada semua komponen pendukung. Nilai itu adalah Creating Shared Value (CSV) 

yang menciptakan manfaat bersama untuk semua pemangku kepentingan. Penerapan CSV ini 

tidak berhenti hanya pada tataran konseptual namun sudah menjadi implementasi praktis 

dalam semua aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dalam sebuah perusahaan pasti memiliki 

keragaman yang bisa dilihat dari unit bisnis pendukung.  Salah satu unit bisnis Nestlé di 

bidang kopi adalah Nescafé.  Nescafé sebagai  salah satu merek kopi terbesar di dunia telah 

dinikmati oleh begitu banyak konsumen di seluruh dunia. Di Pabrik Panjang, Nescafé 

diproduksi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Lampung merupakan 

wilayah pengekspor biji kopi terbesar di Indonesia.  
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Pabrik Panjang ini bertujuan memproduksi aneka kopi, oleh karena itu  manfaat 

bersama yang harus diciptakan utamanya adalah manfaat bagi petani kopi. Pihak Nestlé 

masih beranggapan bahwa kehidupan petani kopi saat itu (awal 1990-an) masih memiliki 

tingkat kesejahteraan yang rendah. Pada waktu itu,  kehidupan yang dirasakan sebelum 

partisipasi Nestlé aktif dalam bekerja sama dengan petani tidak menunjukkan tingkat 

kesejahteraan yang diinginkan oleh petani. Kehidupan petani kopi bisa dikatakan relatif 

sangat susah. Produksi kopi dirasa pada waktu itu tidak menghasilkan keluaran  yang 

memiliki standar kualitas pasar dunia. Kondisi ini mendorong Nestlé  untuk menjadikannya 

peluang agar para petani bisa meningkatkan kualitas dan tidak berkeinginan pindah untuk 

mencari tanaman lain yang lebih menguntungkan, atau bahkan berpindah profesi untuk tidak 

menjadi petani lagi. 

Nestlé  menyadari adanya kebutuhan mutlak akan pasokan kopi untuk aktivitas 

bisnisnya. Namun, dalam mengembangkan kerjasama dengan para petani, pengelola Nestlé 

selalu menguatkan nilai untuk menciptakan kenyamanan   dan manfaat bersama. Dari sinilah 

tekad untuk membantu mensejahterakan petani kopi semakin bulat. Peningkatan 

kesejahteraan petani kopi akan membuat pabrik Nestlé dapat beroperasi secara langgeng 

dalam jangka panjang. Nestlé membentuk tim lokal, yang dipimpin oleh Poejoeh Kurniawan, 

sebagai Agronomist kopi Nestle yang pertama kali turun ke lapangan memulai program 

pengembangan petani kopi di Tanggamus. Tim ini bertugas untuk mulai bersinergi dengan 

para petani kopi. Nestlé senantiasa berupaya agar Nestlé dapat terus memberikan 

kontribusinya dalam kehidupan 

bermasyarakat secara berkelanjutan. 

Komitmen Nestlé  selalu kuat untuk 

mengoptimalkan  kinerja masing-masing 

unit bisnis terutama kopi.  

Pengelola Nestlé  merencanakan dan 

menyusun langkah-langkah strategis terkait 

dengan  usaha bisnis  ini bisa selalu 

memberikan kontribusi bagi para semua 

pemangku kepentingan.  Kontribusi Nestlé 

diharapkan tidak hanya memiliki implikasi 

pada petani, mitra kerja, masyarakat luas, 

pemerintah, dan pemasok. Orientasi bisnis 

 

Gambar 1. Pabrik Nestlé di Pajang – 

Lampung memproduksi salah satu 

merek kopi terbesar di dunia 
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Nestlé  menekankan aspek inklusif, artinya,  semua pihak yang terlibat perlu merasakan 

kesejahteraan bersama. Upaya lebih lanjut, adalah mempertimbangkan langkah strategis 

lainnya agar membantu Pemerintah untuk mencapai Millenium Development Goals sebagai 

salah satu indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

umumnya.  

 

Sejarah dan Milestone CSV  

Program CSV merupakan program yang sudah menjadi bagian pemikiran dan 

implementasi strategis Nestlé yang diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Program ini 

merupakan program yang sudah menjadi rantai nilai yang tidak terpisahkan dari usaha Nestlé 

memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Program CSV menjadi prinsip 

keberlanjutan bisnis Nestlé  memiliki tiga fokus yaitu gizi, air, pembangunan pedesaan.  

Porter et al.,  (2011) menjelaskan bahwa CSV memiliki dampak yang perlu dipahami 

oleh perusahaan agar berjalan optimal. CSV memfokuskan adanya  bisnis bersama antara 

perusahaan dan mitra  perusahaan yang bisa berupa pemasok atau masyarakat bahkan 

pemerintah. Bisnis inklusif dalam bentuk CSV ini perlu dianalisis agar memberikan manfaat 

pada semua belah pihak sebagai pemangku kepentingan perusahaan yang sifatnya seimbang. 

Nilai penguat pelaksanaan Program CSV adalah trust yang dimiliki oleh semua pemangku 

kepentingan Nestlé. Dengan demikian, semua pihak merasa ikhlas berkolaborasi untuk 

mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.  Kepercayaan masyarakat khususnya 

petani/peternak  kepada Nestlé, sudah dimulai pada tahun 1869, ketika Henri Nestlé sebagai 

pendiri perusahaan membeli susu sapi dari peternak sapi di sekitar perusahaan.  Kepercayaan 

ini merupakan bentuk modal sosial yang sangat penting untuk memperkuat kerjasama antar 

pemangku kepentingan. Modal sosial ini menjadi pendorong setiap elemen untuk 

berkomunikasi, bekerja sama, dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang 

saling menguntungkan bersama.  

 

Perjalanan Program CSV Nestlé terkait dengan Kopi 

1993 

Penerapan Program CSV dengan petani kopi ini dimulai pada tahun 1993. Nestlé 

Indonesia memutuskan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam Program Pembinaan Nasional 

bagi petani kopi. Untuk itulah, pada tahun 1994 dibentuk Nestlé Agricultural Service/Coffee 

(selanjutnya disebut dengan Agri services) di Pabrik Nescafé-Panjang. Departemen ini 

mendedikasikan diri kepada petani sebagai berikut.  
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a. Mengenalkan petani tentang praktik-praktik bercocok tanam yang baik termasuk 

teknik-teknik dalam hal pengelolaan panen dan pasca panen.  

b. Memberikan pelatihan kepada petani, untuk melakukan evaluasi kualitas produk 

dalam rangka menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi di pasar. 

 

 

Departemen Agri Service memulai pendekatan  di Desa Ngarip Kecamatan Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus dengan cara yang sangat persuasif dan halus yang memudahkan 

pendekatan kepada para petani. Tim Agri Services mengikuti pengajian pada Paguyuban  

Yasinan yang menjadi acara regular kelompok. Melalui agenda ini mereka memulai diskusi 

tentang perbaikan mutu dan peningkatan produksi kopi. Harus diakui, dedikasi tim Agri 

Service sangat luar biasa dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil produksi agar 

memenuhi standard internasional dan memiliki keunggulan. Padahal saat itu,  infrastruktur di 

Tanggamus  masih sangat parah. Untuk mencapai desa tersebut, mereka  harus berjalan kaki 

sejauh 30 km. 

 

Tahun 1994 

Program yang dimulai sejak tahun 1994 tersebut berkelanjutan hingga sekarang. Nestlé 

Agriservice bekerja sama dengan petani secara erat dan melekat dengan memberikan paket 

program pembinaan (bantuan bimbingan teknis). Program ini berfokus pada penerapan 

praktik budidaya yang baik, berbagi pengetahuan akan penilaian kualitas kopi, organisasi 

petani,  dan analisis perdagangan (pasar) kopi, dan pemasaran kopi petani.  

 

Tahun 1995 

Program awal CSV ini tidak membutuhkan waktu lama dalam menunggu hasilnya. Buah 

program tersebut mulai dirasakan pada tahun 1995, dengan adanya penjualan kopi pertama 

kali dari petani kepada Nestlé. Kualitas kopi yang dibeli dari petani sebenarnya belum 

memenuhi kualitas pabrik, yakni kadar air masih sekitar 17% dengan persentase biji cacat 

dan benda asing lain masih di atas standard SNI (80 point defect, Grade 4A kualitas ekspor). 

Padahal kualitas pabrik Nestlé mengharuskan  kadar air maksimum 12% dengan nilai defect 

maksimum 80 point. Nestlé tetap melakukan pembelian langsung terhadap petani tersebut 

dengan tujuan untuk menghargai upaya petani dalam perbaikan mutu fisik dan citarasa, selain 

peningkatan produktivitas, sambil tetap melakukan upaya perbaikan kualitas kopi di tingkat 

petani agar mampu memenuhi standar kualitas pabrik.  

Nescafé Plan, inisiatif global  untuk mendukung pertanian, produksi dan konsumsi kopi 

yang bertanggung jawab.

2011-
2015

1993 Nestlé Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Program Pembinaan Nasional bagi petani kopi

1994 Nestlé Agricultural Service, bekerja sama dengan petani secara erat dan memberikan paket program pembinaan 

1995 Penjualan kopi pertama kali dari petani kepada Nestlé.

1999 Pertama kali Kelompok Tani mampu menghasilkan kopi berkualitas ekspor untuk pabrik Panjang

2000-
2010

Pembentuk gugus kendali mutu (quality task force) untuk mengajak dan mendampingi petani-petani di 

sekitar wilayah KUB dalam upaya perbaikan kualitas kopi, hingga puncaknya di tahun 2010 kebutuhan 

kopi pabrik sudah mampu tercukupi 100% oleh kopi dari KUB binaan

 

Gambar 2. Perjalanan Program CSV Nestlé terkait dengan Kopi 
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Seiring dengan 

terlihatnya hasil, 

sejumlah petani yang 

sebelumnya apatis 

bahkan resisten terhadap 

inisiatif ini, kini menjadi 

bersemangat, bahkan 

menjadi motor penggerak 

berdirinya Kelompok 

Usaha Bersama (KUB). 

Pada tahun 1998, 

paguyuban-paguyuban 

Yasinan tersebut membentuk KUB Margo Rukun di Desa Ngarip. Kopi kini menjadi obrolan 

sehari-hari. 

 

Tahun 1999 

 Tahun 1999 menjadi momen yang bersejarah bagi petani kopi di Lampung dan bagi 

Nestlé tentunya, karena tahun itulah, untuk pertama kali Kelompok Tani mampu 

menghasilkan kopi berkualitas ekspor untuk pabrik Panjang, maupun bagi 

Processor/Eksporter kopi di Bandar Lampung. 

Tahun 2000 – 2010 

Nestlé  tetap melakukan pendampingan kepada petani binaan dalam upaya 

peningkatan produktivitas kebun dan kualitas kopi. Bersama dengan KUB Margo Rukun, 

Nestlé  membentuk gugus kendali mutu (quality task force) untuk mengajak dan 

mendampingi petani-petani di sekitar wilayah KUB dalam upaya perbaikan kualitas kopi. 

Nestlé  berkeyakinan bahwa kualitas kopi sudah selayaknya dimulai dan dimiliki oleh petani. 

Petani punya peran penting dalam hal ini, terutama dalam menghasilkan kopi dengan citarasa 

yang enak (clean), tidak terdapat cacat citarasa (off flavor). Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan proses panen dan pasca-panen yang benar, karena citarasa kopi sangat 

dipengaruhi oleh proses ini. Nestlé membeli kopi dari petani untuk langsung dipakai di pabrik 

sebagai bahan baku minuman kopi instan, oleh karena itu citarasa yang enak merupakan 

bagian dari standar kualitas kopi biji nya.    

Bersama dengan meningkatnya kualitas kopi petani, tumbuh KUB-KUB baru yang 

pada awal pembentukannya didampingi oleh gugus tugas kendali mutu. KUB-KUB baru ini 

 

Gambar 3. Petani Kopi Nestlé dengan hasil panen kopi 
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dimotori oleh beberapa tokoh yang awalnya adalah Pengurus KUB Margo Rukun, yang 

kemudian membentuk jaringan petani dan kelompok tani di wilayah lain yang tersebar di 5 

Kecamatan di Kabupaten Tangggamus (Kec Ulu Belu, Kec Pulau Panggung, Kec Air 

Naningan, Kec Sumberejo, Kec Gisting). Sistem perdagangan kopi yang dilakukan secara 

transparan sesuai dengan prinsip Nestle, ternyata mampu menarik minat dan memotivasi 

petani dalam upaya perbaikan mutu kopi. Ada hubungan yang jelas antara kualitas kopi 

dengan harga kopi nya, semakin baik kualitas (standar Nestlé sebagai acuan) semakin mahal 

harga yang mereka peroleh. Fenomena ini tidak terjadi sebelum intervensi Nestlé di 

Tanggamus, karena sebelumnya tidak ada perbedaan harga yang signifikan antara kopi yang 

berkualitas baik dan yang tidak (kualitas asalan). 

Dalam periode ini, volume kopi yang dibeli secara langsung dari petani terus 

meningkat, karena secara kualitas fisik dan citarasa memang sudah memenuhi standar 

kualitas pabrik. Kopi yang tidak memenuhi standar kualitas akan ditolak (tidak 

diterima/dibeli), dan ini yang menjadi tantangan KUB dan gugus kendali mutu untuk 

senantiasa memberikan pendampingan kepada petani agar dapat menghasilkan kopi yang 

berkualitas tinggi sesuai permintaan pasar. Seiring dengan meningkatnya kapasitas dan 

kapabilitas KUB dalam hal pengetahuan akan sistem perdagangan kopi lokal dan global, 

bertambah nya fasilitas dan sarana pergudangan untuk menghimpun dan mengelola kopi dari 

petani binaan masing masing, pada tahun 2010 kebutuhan kopi pabrik sudah mampu 

tercukupi 100% oleh kopi dari KUB binaan. Manfaat lain dari peningkatan mutu kopi adalah, 

bahwa KUB memiliki posisi tawar yang lebih baik ketika berhubungan dengan pedagang 

kopi atau bahkan Eksporter. KUB sudah mahir dengan hitung-hitungan ekonomis kopi, tau 

pergerakan harga kopi di spot market London atau di tingkat Eksporter, tau berita yang 

terjadi di negara-negara produsen kopi penting dunia. Tidak jarang KUB dikontak oleh 

Eksporter untuk mengirim kopi dengan kualitas tertentu, dengan harga dan skema yang 

kompetitif tentunya. Pada masa sebelumnya, transaksi langsung dengan Eksporter merupakan 

hal yang absurd, bermimpi pun tidak. Eksporter memiliki fasilitas yang jauh lebih canggih 

dari KUB, yang dapat menghasilkan kopi dengan standar tertentu dengan mudah dan efisien 

karena adanya mesin pengering dan sortir dengan kapasitas besar. Namun mesin-mesin ini 

tidak mampu berbuat banyak dalam hal perbaikan citarasa kopi, karena citarasa sudah akan 

terbentuk sejak proses panen dan pasca panen, yang tentunya dilakukan oleh petani, tidak 

dibuat oleh mesin. 

 

Tahun 2011 - 2015 
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Pada tahun 2011, Nestlé meluncurkan program Nescafé Plan. Nescafé Plan adalah 

sebuah inisiatif global yang dimulai tahun 2010 untuk mendukung pertanian, produksi dan 

konsumsi kopi yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Nestlé 

berusaha meningkatkan proses produksinya dengan mengurangi air dan konsumsi energi dan 

mengurangi emisi rumah kaca dari pabrik-pabrik dan operasional transportasi. Nestlé 

berkepentingan untuk mendorong petani untuk loyal menjual kopinya ke mata rantai 

penjualan Nestlé tanpa ada keharusan (anti monopoly compliance), sehingga harga harus 

bersaing dengan perubahan harga pasar, dengan menambahkan insentif “sustainability” yang 

dibayarkan setiap akhir masa panen kopi. 

 Khusus untuk Provinsi Lampung, inisiatif ini adalah bentuk komitmen Nestlé untuk 

mempertahankan Provinsi Lampung sebagai penghasil kopi Robusta berkualitas tinggi 

terbesar di Indonesia.  Selain memandang Provinsi Lampung, Nestlé juga memiliki komitmen 

penuh untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan membantu para petani untuk 

meningkatkan produktivitas kebun kopi dan kualitas biji kopi yang dihasilkan, yang 

memberikan tiga makna penting, yakni: 

a. Membantu memperkuat keamanan pangan nasional. 

b. Meningkatkan kondisi sosio ekonomi para petani. 

c. Membantu memastikan keberlanjutan lingkungan dan pengembangan kopi 

berkelanjutan. 

Dengan kata lain, Nescafé Plan, adalah bentuk kepedulian dan komitmen kemitraan yang 

berkesinambungan dengan para petani di Lampung, bagi pemangku kepentingan mendukung 

kampanye Nescafé Plan akan berdampak pada kesejahteraan para petani. 

Mulai tahun 2013, Nestlé  bersama dengan mitra kerja Rainforest Alliance melatih 

tidak kurang dari 4000 petani, yang selalu meningkat jumlahnya di tahun-tahun berikutnya. 

Petani dilatih dengan menggunakan Modul tersusun yang dikenal dengan Nescafe Better 

Farming Practices untuk belajar pola budidaya kopi yang berkesinambungan, yang akan 

berdampak 
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pada kondisi ekonomi-sosial-lingkungan di mana petani tinggal. Petani juga dikenalkan 

dengan standar kopi Internasional, yaitu 4C (Common Code for Coffee Community), dimana 

petani diajak untuk melakukan penilaian mandiri terhadap kondisi kebun nya berdasarkan 

kriteria-kriteria yang ada, kemudian membuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki 

kondisi yang dinilai kurang, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Asosiasi 4C ini 

menetapkan standard dasar untuk produksi, pengolahan dan perdagangan kopi. Selain itu, 

asosiasi ini juga mempromosikan standard keberlanjutan untuk meningkatkan permintaan dan 

pasokan kopi yang terverifikasi. Terdapat 18100 petani yang sudah terverifikasi  4C yang 

tergabung dalam jaringan 9 KUB binaan Nestle, yang berhasil diverifikasi oleh Auditor 

Independent sejak tahun 2011 sampai dengan 2015. 

Mulai tahun 2013, Nestlé juga membagikan bibit kopi unggul secara gratis kepada 

petani binaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung petani dalam upaya peremajaan tanaman 

kopi tua. Saat ini di Tanggamus, hampir 90% tanaman kopi sudah berumur lebih dari 20 

tahun, yang tentunya berdampak pada produktivitas dan kemampuan tanaman untuk bertahan 

menghadapi hama penyakit tanaman serta dampak perubahan iklim. Bibit kopi dihasilkan 

oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember. Sampai dengan 2015, akan 

dibagikan sekitar 2.8 juta bibit kepada petani binaan. Sementara upaya agar petani dapat 

menghasilkan bibit unggul sendiri tetap dijajaki kemungkinan nya untuk peremajaan kebun 

dalam jangka panjang. 

 

Sekilas Nestlé  

Program CSV merupakan program yang sudah menjadi bagian pemikiran dan 

implementasi strategis  Nestlé yang diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Program ini 

memiliki orientasi pada tiga aspek yaitu gizi dan  kesehatan, air dan lingkungan kehidupan, 

pembangunan pedesaan dan pengembangan masyarakat (www. Nestlé.co.id) sebagai berikut.  

1. Gizi dan Kesehatan 

Gambar 4. Sekolah Lapang Petani Kopi yang memperkenalkan 

pola budidaya kopi yang berkesinambungan 

http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan
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Nestlé Healthy Kids Global Programme Indonesia. 

a. Meningkatkan Pemahaman tentang Gizi, Kesehatan dan Keafiatan di Kalangan 

Murid-Murid Sekolah di Seluruh Dunia. 

b. Memanfaatkan Kemasan sebagai Media Informasi Tentang Kandungan Gizi 

bagi Konsumen. 

2. Air dan Lingkungan Hidup 

a. Menggunakan Sumber Daya Alam dengan Bijak, untuk Pembangungan yang 

Berkesinambungan.  

b. Upaya-Upaya Produksi dan Jejak Langkah Kami dalam Pelestarian 

Lingkungan Hidup. 

3. Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat 

a. Jalan Panjang Menuju Peningkatan Kualitas yang Saling Menguntungkan. 

b. Kemitraan Berkesinambungan Demi Keuntungan Bersama, antara Nestlé dan 

Para Petani Kopi di Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program CSV terkait dengan Orientasi Strategis 

 

 Program CSV memiliki orientasi strategis yang berarti bahwa CSV memberikan 

dampak positif dalam jangka panjang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

keberlangsungan eksistensi bisnis di masa mendatang dengan menciptakan kesejahteraan 

kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini. Orientasi strategis ini memiliki empat 

tingkat implikasi  yaitu terkait dengan kepastian pasokan, pengolahan atau manufacturing, 

kesejahteraan konsumen dan mitra.  

 

Dampak CSV pada Tingkat Pemasok  

 Tahapan ini dimulai dari pertanian kopi yang berkelanjutan terkait dengan pasokan 

bahan tanam, capacity building petani, pemberdayaan organisasi petani dan mata rantai 

CSV memiliki orientasi strategis dalam menciptakan 

kesejahteraan pada stakeholder nya, yang 

berimplikasi kepada kepastian pasokan, pengolahan 

atau manufacturing, kesejahteraan konsumen dan 

mitra. 

http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan/healthykidsprogram
http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan/meningkatkanpemahamantentanggizi
http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan/meningkatkanpemahamantentanggizi
http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan/memanfaatkankemasan
http://www.nestle.co.id/ina/csv/gizidankesehatan/memanfaatkankemasan
http://www.nestle.co.id/ina/csv/airdanlingkunganhidup/menggunakansumberdayaalamdenganbijak
http://www.nestle.co.id/ina/csv/airdanlingkunganhidup/menggunakansumberdayaalamdenganbijak
http://www.nestle.co.id/ina/csv/airdanlingkunganhidup/upayaupayaproduksi
http://www.nestle.co.id/ina/csv/airdanlingkunganhidup/upayaupayaproduksi
http://www.nestle.co.id/ina/csv/pembangunanpedesaan
http://www.nestle.co.id/ina/csv/pembangunanpedesaan/jalanpanjangmenuju
http://www.nestle.co.id/ina/csv/pembangunanpedesaan/kemitraanberkesinambungan
http://www.nestle.co.id/ina/csv/pembangunanpedesaan/kemitraanberkesinambungan
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pemasaran biji kopi. Untuk memenuhi hal tersebut, program CSV memulai dari memberikan 

pendidikan dasar untuk petani kopi. Pendidikan dasar ini bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan kualitas sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang 

dibutuhkan. Nestlé berkerja sama dengan 4C, Rainforest Alliance (RA), dan  World Wild 

Fund (WWF) membimbing petani dalam  menerapkan Nescafé Better Farming Practices 

(NBFP).  NBFP ini disusun untuk memenuhi kode etik, standard 4C, dan Sustainability 

Agriculture Network (SAN).  Dalam rangka menerapkan NBFP ini, Nestlé melakukan 

pendampingan teknis terhadap petani yang meliputi Sekolah Lapang, Edu Farm, Demoplots, 

Best Farmer, Quality & Environment Campaign, In Class Training, Green Cup Taste Session 

dan Quality Practice.  

Implikasi pendampingan teknis dalam CSV ini memberikan manfaat yang luar biasa 

bagi capacity building petani terkait dengan pengelolaan pertanian kopi. Petani mampu 

menjelaskan tentang tindakan pengorganisasian dan perencanaan kegiatan-kegiatan kebun 

yang memastikan penggunaan sumber daya yang tersedia secara maksimal dan lestari untuk 

meningkatkan peningkatan rumah tangga. Petani juga mampu meningkatkan produksi karena 

diajarkan cara meningkatkan produksi, pemangkasan, peremajaan dan okulasi. Petani juga 

bisa mempelajari konservasi air, tanah dan ekosistem, optimalisasi penggunaan alat 

perlindungan diri dan kemampuan untuk menyimpan bahan kimia. Selain itu, melalui CSV, 

petani juga bisa menerapkan praktik-praktik terkait dengan pengolahan panen, pengeringan, 

penggilingan, pengantongan dan penyimpanan dengan mengikuti standard tertentu.  

Program CSV juga membangun Edu Farm sebagai tempat percontohan kebun kopi 

seluas 4 hektar. Di salah satu blok kebun nya, ditanam beberapa klone/varietas kopi unggul, 

sama dengan varietas kopi yang telah dibagikan kepada petani dalam 3 tahun terkahir. 

Penanaman dan perawatan dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah praktik 

budidaya kopi terbaik yang diajarkan kepada petani, sehingga bisa menjadi proses 

pembuktian terhadap petani bahwa pengelolaan kebun kopi yang baik dan benar  akan 

memberikan hasil yang optimal. Pada kebun Edu Farm ini akan diterapkan percobaan pola 

tanam dengan system dan jarak tanam yang berbeda beda, sehingga nantinya akan dicatat 

pola terbaik yang memberikan produktivitas optimal yang dapat direkomendasikan kepada 

petani. Selain dari itu, akan diterapkan juga pola pengairan dengan dripping system, dimana 

pemberian air dilakukan melalui pipa-pipa yang tertanam di dalam tanah, dan lubang air nya 

hanya akan mengairi area perakaran tiap tanaman saja, sehingga penggunaan air menjadi 

efisien. Selain itu, dengan dripping system, kita juga dapat memberikan nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman dengan media air, sehingga nutrisi dapat diberikan secara tepat sasaran. 
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Pada blok kebun yang lain, sudah dibuat nursery untuk merawat bibit bibit ungul yang baru 

datang dari Puslit Koka dalam proses aklimatisasi selama 2-3 bulan sebelum dibagikan 

kepada petani. Kita akan membangun kebun induk, sebagai sumber entres untuk kegiatan 

peremajaan kopi melalui sambung pucuk, agar tanaman yang tadinya tidak produktif dapat 

kembali berbuah setelah disambung dengan bibit unggul ini.  

Dalam jangka panjang, Nestlé juga ingin menumbuhkan agripreneur di bidang 

pembibitan. Nestlé melatih petani petani yang tertarik untuk belajar lebih banyak soal 

pembuatan bibit kopi unggul secara mandiri, yang nantinya dapat menyediakan bibit unggul 

bagi para petani sebagai bisnis yang menjanjikan. Bisnis penyediaan bibit seperti ini sudah 

banyak dijumpai di Brasil, dimana 1 orang pembibit dapat menghasilkan 5 sd 10 juta 

bibit/tahun, yang kemudian dijual ke petani petani yang ada di lingkungan nya. Selain itu, 

petani juga mendapatkan demoplot yang bertujuan untuk menjadi kebun percobaan bagi 

tatacara bertanam dan perawatan pohon kopi yang baik, sekaligus menjadi tempat sekolah 

lapang untuk memperkenalkan metode NBFP.  

Program CSV lainnya yaitu Best Farmer Competition, yang menjadi ajang pemilihan 

kebun terbaik yang telah menerapkan praktik budidaya kopi terbaik di kebun nya, dan juga 

dimaksudkan untuk memotivasi petani untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Kampanye 

Quality & Environment Campaign juga dilakukan untuk mempromosikan praktik-praktik 

bertani yang tepat dan berpengaruh terhadap kualitas kopi yang dihasilkan, dengan 

menyebarkan buku saku, poster dan leaflet. Petani juga mendapatkan in-class training yang 

dilakukan di rumah petani oleh Internal Control System atau mendatangkan pihak pihak yang 

kompeten di bidang nya masing masing, seperti Dosen dari Universitas Lampung, BPTP, 

Puslit Kopi dan Kakao, Dokter, WWF  atau Rainforest Alliance. Selain itu ada, Program CSV 

terkait dengan Green Coffee Cup Taste yang bertujuan untuk mengedukasi petani dengan 

kemampuan profiling untuk mengetahui citarasa kopi yang enak (clean) dan yang buruk, 

yang kemudian petani dapat melakukan proses panen dan pasca panen yang tepat untuk 

menghasilkan kopi dengan citarasa yang enak. 
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Implikasi Program CSV terkait dengan penguatan pendidikan dan pelatihan petani 

kopi sekaligus program sertifikasi terkait dengan pengelolaan bisnis Nestlé sangat besar baik 

terkait dampak bisnis dan dampak sosial. Dampak bisnis ini memiliki elemen terkait dengan 

pengelolaan bisnis dari Nestlé. Mereka mendapatkan dasar dalam mengembangkan, 

memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk kopi dengan kualitas dunia. Dengan 

demikian, pendidikan ini menjadi dasar bagi para petani kopi untuk mandiri dan mampu 

memiliki keunggulan kompetitif. Kemampuan produksi kopi yang unggul juga memberikan 

kontribusi positif untuk pasokan kopi berkualitas secara konsisten. Implikasi bisnis ini 

memfokuskan pada kepastian pasokan bahan untuk memenuhi mutu yang disyaratkan oleh 

Nestlé dalam jangka panjang. Tahapan ini menjadikan petani bisa belajar untuk mengelola 

kebun kopi dengan lebih berkualitas. Kualitas menjadi isu sentral dalam hubungan Nestlé dan 

petani kopi. Pasokan kopi yang berkualitas dimulai dari tingkat petani yaitu panen dan 

pengeringan; tingkat KUB terkait dengan penggilingan dan tingkat gudang yaitu 

pengantongan dan penyimpanan.  

Kualitas pasokan kopi bagi Nestlé memberikan manfaat besar bagi input kegiatan 

bisnis pengolahan kopi. Input yang berkualitas ini merupakan aspek penting dalam proses 

bisnis pengolahan kopi yang akhirnya menjadi luaran yang menghasilkan produk prima yang 

siap dikonsumsi oleh konsumen. Pasokan kopi yang berkualitas bisa mendukung kinerja 

Nestlé jangka panjang untuk memberikan produk prima secara konsisten. Kompetisi di 

industri minuman kopi cukup intensif karena hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

perusahaan yang bergerak di industri minuman kopi sekaligus adanya sejumlah kafe yang 

menyuguhkan minuman kopi.  

Program CSV juga mendukung mata rantai pasokan yang bisa diharapkan akan 

kepastiannya dan mampu memperkuat Nestlé untuk bertahan dalam kompetisi persaingan 

besar sebagai suatu keunggulan kompetitif. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang 

Gambar 5. Capacity building yang dilakukan Nestlé kepada petani  

dalam pengelolaan pertanian kopi 
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penting sekali karena entitas Nestlé terdiri atas semua pemangku kepentingan yaitu para 

karyawan, investor, petani, pemegang saham, masyarakat, pemerintah, bahkan mitra. 

Program CSV ini mendukung kemampuan Nestlé untuk dapat memberikan benefit lebih 

besar bagi para mitra pendukung. Produk-produk kopi berkualitas yang dihasilkan secara 

rutin dan konsisten akan menciptakan loyalitas para konsumennya. Dengan demikian pada 

akhirnya, program ini bisa mendukung kinerja perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas 

yang terus-menerus semakin besar. Dengan peningkatan kinerja ini, tentu saja akan 

memuaskan semua pemangku kepentingan. Mereka akan mendapatkan benefit sesuai dengan 

porsi masing-masing. Program CSV ini bukan program jangka pendek namun terus-menerus 

sehingga diharapkan benefit ini bisa dirasakan dalam jangka panjang.  

Program CSV ini mampu memperkuat posisi Nestlé menjadi perusahaan yang 

menjadi benchmark bagi kegiatan yang mendukung keberlangsungan perusahaan jangka 

panjang. Perusahaan-perusahaan lain dapat mengikuti program CSV Nestlé agar bisa 

memberdayakan mitra-mitra perusahaan. Pelaksanaan CSV memudahkan Nestlé dalam 

mengembangkan strategi bisnis terkait dengan pengembangan produk-produk minuman kopi 

yang bisa memberikan manfaat lebih besar pada konsumen. Dengan demikian, Nestlé akan 

terus berupaya untuk memperkuat Program CSV ke depannya.  

Implikasi lain dari Program CSV adalah mendukung peningkatan pendapatan petani 

dan pemberdayaan masyarakat petani. Selain adanya pendidikan dan pelatihan dasar bagi 

petani yang pada akhirnya mendukung kegiatan bisnis jangka panjang Nestlé, Program CSV 

juga memberikan pendampingan teknis yaitu sertifikasi 4C bagi petani.  Diagram 1. 

menunjukkan jumlah dan capaian petani yang sudah mendapatkan sertifikasi dan pencapaian 

ini tidak mudah diperoleh. Hal ini perlu kerja keras dan kesungguhan dalam 

melaksanakannya.   

Tim Nescafé Plan yang dipimpin oleh Bapak Arif Kartika dan didukung oleh 14 staf 

muda agronomist memahami betul tentang bidangnya masing-masing dan memiliki dedikasi 

yang tinggi. Mereka bukan hanya pekerja pelaksana yang hanya melaksanakan tugasnya 

semata, namun mereka terjun langsung dan menikmati interaksi dengan petani dan pemangku 

kepentingan lainnya. Lebih dari itu, tampak bahwa mereka dicintai oleh para petani dan 

punya kedekatan dengan pengurus KUB dan kepala desa serta camat di wilayahnya. 
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Diagram 1. Capaian Petani yang Tersertifikasi 4C 

 

 

Sertifikasi 4C ini mendukung peningkatan pendapatan dan pemberdayaan petani. 

Aspek sertifikasi ini terkait dengan standard keberlanjutan yang kredibilitasnya diakui di 

tingkat dunia dan memberikan pelatihan-pelatihan kode etik yang dimiliki terkait kode etik 

dan isu pada dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya sertifikasi 4C ini, petani mampu menghasilkan kopi bermutu internasional. Kualitas 

kopi para petani telah memenuhi standar internasional. Dengan demikian, petani bisa menjual 

kopinya kepada perusahaan lain dan lebih kompetitif. Konsekuensi yang diperoleh dalam hal 

ini adalah petani bisa mengolah persediaan kopi dengan baik dan terus menjadi pemasok kopi 

untuk perusahaan baik Nestlé maupun perusahaan lain. Pendapatan petani secara langsung 

akan selalu terjaga stabil.  

Program CSV terkait dengan sertifikasi petani telah menciptakan nilai bagi 

masyarakat sekitar adalah salah satu komitmen global Nestlé. Penciptaan nilai kepada 

masyarakat sekitar dilakukan dengan memperbaiki pengetahuan tentang berkebun kopi yang 

berkelanjutan. Dengan berkebun kopi dengan baik, masyarakat mampu meningkatkan 

kuantitas hasil panen dengan kualitas kopi yang memenuhi standard 4C dan tetap menjaga 

lingkungan.  

 

 

 

 

CSV Nestlé dirasakan sangat berguna bagi petani kopi, dan ketika ditanya: 

“apakah program ini harus tetap dijalankan?”,  100 % menjawab “Ya”. 

Selanjutnya ketika ditanya: “sampai kapan program ini harus tetap 

dijalankan? Mereka menjawab: “sampai kiamat”, “sampai akhir hayat”, 

“sampai kopi tidak diminum manusia lagi”, “sepanjang masih 

menguntungkan petani” dan “sepanjang kebun kopi masih berbuah kopi”, 

“selamanya”, “sampai waktu tidak berbatas”.  Jawaban-jawaban tersebut 

menunjukkan betapa menguatnya implikasi kopi pada kehidupan sehari-hari 

petani. 
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Dengan melihat data jumlah pembelian langsung dari petani, pembentukan rantai 

pasokan menjadi lebih efisien, dan peningkatan produktivitas serta kualitas yang memenuhi 

standard 4C, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendapatan petani meningkat cukup 

signifikan, disertai dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Indikator peningkatan 

kesejahteraan dapat dilihat dalam hal beberapa hal. Berdasarkan wawancara, Camat Pulang 

Panggung Kabupaten Tanggamus dan Kepala Desa Ngarip Kecamatan Ulubelu, peningkatan 

kesejahteraan petani kopi dapat dilihat dari beberapa indikator: 1) rumah-rumah yang mereka 

miliki sebagian kini merupakan bangunan  permanen modern yang menggunakan tembok 

bata dan semen, 2) tiap petani memiliki setidaknya satu kendaraan bermotor, 3) jumlah 

penduduk miskin yang menerima bantuan jaringan pengaman sosial pada daerah-daerah kopi 

menurun, 4) selalu ada petani kopi yang pergi haji tiap tahun dan jumlahnya meningkat, 5) 

pendidikan anak-anak petani meningkat, bahkan sebagian masuk perguruan tinggi, 6) 

beberapa petani memilih untuk dirawat di rumah sakit swasta dibanding RSU Daerah bila 

sakit.  

Ketika petani ditanya apakah program ini secara keseluruhan berguna, hampir 85% 

menjawab berguna, dan sisanya menjawab sangat berguna. Tidak ada satupun petani yang 

menjawab tidak berguna, kurang berguna, ataupun cukup berguna. Ketika ditanya: apakah 

program ini harus tetap dijalankan? 100 % menjawab Ya. Pertanyaan selanjutnya, ketika 

ditanya: menurut bapak/ibu, sampai kapan program ini harus tetap dijalankan? Jawabannya  

menyatakan: “sampai kiamat”, “sampai akhir hayat”, “sampai kopi tidak diminum manusia 

lagi”, “sepanjang masih menguntungkan petani” dan “sepanjang kebun kopi masih berbuah 

kopi”, “selamanya”, “sampai waktu tidak berbatas”.  Jawaban-jawaban tersebut menunjukkan 

betapa menguatnya implikasi kopi pada kehidupan sehari-hari petani. Selain itu, petani 

merasakan adanya kemudahan untuk menanam kopi, melakukan perawatan, pemupukan, 

pemotongan ranting daun kopi dengan baik, mengatasi penyakit kopi, dan pengolahan kopi. 

Kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola dan meningkatkan mutu kopi semakin 

baik.   
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Diagram 2. Perimbangan Volume Pembelian Kopi dari Petani 

Diagram 2. menunjukkan statistik perimbangan volume pembelian kopi Nestlé langsung 

dari petani dan yang melalui pedagang dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Tabel 

Perimbangan Volume Pembelian Kopi dari Petani menunjukkan bahwa untuk pertama 

kalinya Nestlé melakukan pembelian langsung dari petani adalah tahun 1999 dengan volume 

800 kg, dan selanjutnya berkembang menjadi 3017 ton pada tahun 2004. Pada tahun 2004, 

jumlah pembelian langsung kepada petani baru sekitar 37% dari seluruh kebutuhan kopi 

Nestlé, namun angka ini meningkat perlahan-lahan, hingga tahun 2010 seluruh kebutuhan 

Nestlé telah dipenuhi oleh kopi hasil pembelian langsung dari  petani.   

Pembelian langsung dari petani inilah yang disebut dengan Farmer Connect Program. 

Implikasi program ini adalah adalah menciptakan rantai pasokan yang lebih pendek, sehingga 

menciptakan efisiensi secara keseluruhan. Dengan rantai nilai yang lebih pendek, petani 

dapat menikmati harga yang lebih baik. Pada rantai pasokan tradisional terdapat sejumlah 

pelaku mulai dari petani, pengepul di lapangan, pedagang di tingkat kecamatan, pedagang 

perantara, pengekspor, hingga pada pembeli industri. Rantai pasokan seperti ini ditandai 

dengan kedekatan antara petani dan pengepul dan biasanya posisi tawar petani yang rendah. 

Gambar 6 menunjukkan urutan dari hulu ke hili proses produksi biji kopi. Pada Rantai 

Pasokan Tradisional menunjukkan bahwa petani kopi menyerahkan biji kopi kepada 

pengepul kopi, kemudian pengumpul kopi menjual biji kopi kepada pedagang, kemudian 

diserahkan kepada  perantara atau distributor. Tahapan selanjutnya, kopi dikirim kepada 

ekspotir atau pengolah kopi, yang kemudian dikirim kepada perusahaan atau pembeli akhir. 



20 
 

 

 

 

 

Gambar 6. Rantai Pasokan Tradisional 

 

 

 

 

 

 Gambar 7. pengepul biji kopi langsung mengirim biji kopi kepada KUB dan 

selanjutnya langsung dikirim ke pabrik Nestlé.  Proses terakhir memakan waktu lebih cepat, 

sehingga rantai pasokan biji kopi langsung bisa diolah dan tidak membutuhkan waktu lebih 

dan lama dan biaya pengadaan lebih murah. Petani juga diuntungkan karena mendapatkan 

harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. 
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Gambar 7.  Rantai Pasokan Saat Ini 

 

 

 

Rantai pasokan yang baru hanya melibatkan tiga atau empat pelaku, yakni petani, 

pengepul, KUB dan Pabrik Nescafé. Pada kondisi tertentu, dan ini sangat dimungkinkan, 

petani yang menjadi anggota bisa langsung menjual kepada KUB.  KUB adalah Kelompok 

Usaha Bersama yang dimiliki oleh petani anggotanya. Kelebihan rantai pasokan yang baru, 

adalah mekanisme yang lebih transparan dan kemampuan produk untuk dilacak. Transparansi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam penentuan kualitas dan harga. Pada penentuan 

kualitas, karena semua petani memiliki pengetahuan yang memadai tentang kualitas sehingga 

penentuan kualitas bersifat simetris, tidak ada pihak yang dapat mengambil keuntungan 

sepihak dalam hal ini. Demikian pula dengan transparansi harga. Dalam seminggu dua kali, 

pihak Nestlé mengumumkan harga kopi dan harga penetapan ini harus disebarluaskan kepada 

petani baik melalui SMS maupun melalui papan KUB. Petani juga dapat mengecek 

perbandingan harga baik di tingkat lokal maupun internasional. Secara empiris, sekitar 80% 

harga yang ditetapkan Nestlé lebih tinggi dari harga pasar lokal. Pada rantai pasokan inipun, 

tidak ada keharusan bagi petani untuk jual langsung ke Nestlé. Dengan mekanisme yang 

transparan ini, nilai tambah produk lebih dapat dinikmati oleh petani, dibandingkan dengan 

mekanisme pada rantai pasokan tradisional, petani pada posisi tawar yang rendah dibanding 

pengepulnya. 
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Dalam hal produktivitas, juga tercatat ada peningkatan yang cukup berarti. Ketika 

program ini dimulai, petani menyatakan bahwa mereka hanya mampu menghasilkan 600 kg 

per hektar.  Berdasarkan catatan dari 4C, pada tahun 2012 produktivitas berkisar 1.100  kg 

per hektar, secara pelan tetapi pasti, produktivitas itu meningkat menjadi 1.378 kg per hektar 

pada tahun 2015.  

Hasil penelitian oleh Nestle bersama Rainforest Alliance yang  dilakukan pada bulan 

September hingga Oktober 2014 terhadap 204 orang petani “baseline” (petani yang belum 

mendapat training) dan 216 petani yang telah mengikuti training, menunjukkan perbedaan 

produktivitas perhektar antara kedua kelompok petani tersebut  Pada petani “base line”, total 

kopi asalah yang diproduksi per hektar rata-rata hanya 826 kg per tahun, tetapi pada petani 

yang mengikuti pelatihan hasil tersebut mencapai 1.107 kg. Bila diteliti total kopi per hektar 

tanah mencapai 622 kg pada petani “baseline”, sementara pada petani yang telah 

mendapatkan training hasil tersebut mencapai 694 kg per hektar tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan survei dengan 123 petani, ada  sejumlah kemudahan terkait kerjasama 

dengan Nestlé sebagai berikut. Pertama, petani memiliki peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan serta jumlah panen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan 

volume pembelian dan perbaikan rantai pasokan ini juga disusul oleh perbaikan kualitas 

secara bertahap. Sejak dicanangkannya Nescafé Plan tahun 2010, telah terbentuk 5 unit petani 

dengan total 18.100 petani yang mendapatkan sertifikasi 4C. Data yang ada menunjukkan 

bahwa dari seluruh pembelian langsung kepada petani, jumlah kopi yang memenuhi standard 

4C meningkat dari tahun ke tahun. Dari 0 % di tahun 2011, meningkat hingga 78% di tahun 

2015. Peningkatan kualitas kopi yang dijual kepada petani tentu saja diimbangi dengan 

peningkatan pendapatan harga yang didapat oleh petani. 

Melalui Program CSV, Nestlé telah memberikan petani terkait dengan sejumlah 

kemudahan dalam pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan. Kepastian jaminan 

pembayaran tetap dijaga. Dengan demikian, petani akan selalu mendapatkan kelangsungan 

Berdasarkan survey Nestlé 2014, sejumlah petani yang mengikuti 

pelatihan dari Nestlé mendapat peluang positif terkait dengan 

pengelolaan pertanian, manajemen agronomi, pengelolaan tanah dan 

air, pengelolaan penggunaan pestisida untuk hama, pengelolaan 

konservasi ekosistem, perlakuan yang baik pada pekerja, kesehatan 

kerja dan pengelolaan pasca pertanian. 
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pendapatan. Hasil panen kopi selalu diberikan harga terbaik dan dirasa dari waktu ke waktu 

stabil progresif sehingga senantiasa menguntungkan. Petani merasa mendapatkan manfaat 

dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan ini memudahkan petani untuk mendapatkan 

sejumlah akses untuk memperoleh tingkat kehidupan lebih baik. Hal ini bisa ditunjukkan 

dengan perbaikan kualitas hidup petani termasuk dengan perbaikan nutrisi.  

Tanggapan petani terhadap program CSV berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

pada intinya baik. Baik melalui kuesioner maupun wawancara yang mendalam terhadap 

petani, mereka mengakui bahwa dampak terbesar dari program Nestlé yang dirasakan adalah 

pengetahuan yang jauh lebih baik secara berkelanjutan yang disertai dengan praktik 

pendampingan. Mereka menyatakan, yang tadinya mengetahui bertani kopi hanya secara 

turun menurun yang belum tentu semua benar, kini mereka menjadi tahu dan yakin untuk 

mempraktikkan teknik-teknik yang benar. 

Dampak lain yang 

terlihat dan dirasakan oleh 

petani, adalah keikutsertaan 

generasi muda dalam bertani. 

Pemuda yang dulunya 

berbondong-bondong mencari 

pekerjaan ke kota, mereka kembali ke desa dan memantapkan diri untuk hidup sebagai 

petani. Petani bagi mereka adalah mata pencaharian yang “merdeka”, mereka bebas untuk 

menentukan nasib sendiri, menentukan jam kerja sendiri, dan menentukan target pencapaian 

sendiri. Tanpa mengeliminasi faktor alam sebagai penentu dari keberhasilan hasil panen, 

mereka kini percaya bahwa bertani dengan cara yang benar akan memberikan hasil yang 

benar. Dengan harga transparan, bertani kopi memberikan masa depan yang menjanjikan. 

Mereka tidak khawatir lagi kehidupannya akan ditentukan oleh tengkulak yang memainkan 

harga, walau mereka tetap menyadari bahwa harga ditentukan oleh pasar. Bahkan beberapa 

petani muda yang berpendidikan lebih baik dari yang lain, dan mendedikasikan dirinya 

menjadi petani, kini turut menjadi Internal Control System (ICS). Mereka tidak ragu untuk 

menerapkan hasil-hasil pengetahuan dan penelitian baru yang didapatkan pada kebun kopi 

mereka. Alhasil, ketika percobaan tersebut berhasil, petani-petani lain yang biasanya lebih 

tua, yang takut untuk melakukan hal-hal baru, mengikutinya. Di sini tampak jelas, bahwa 

pemuda merupakan agent of change yang efektif untuk masyarakat sekitarnya, tidak 

terkecuali untuk profesi petani.  Bahkan seorang petani muda yang juga merangkap ICS 

mengungkapkan: “Saya itu sekarang bukan hanya bangga menjadi petani, tetapi saya juga 

Pemuda adalah agent of change yang efektif untuk 

masyarakat sekitarnya, tidak terkecuali untuk 

profesi petani.  Bahkan seorang petani muda yang 

juga merangkap ICS mengungkapkan: “Saya itu 

sekarang bukan hanya bangga menjadi petani, 

tetapi saya juga bahagia”. 
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bahagia”. Seandainya saja petani-petani di Indonesia bisa mengatakan hal yang sama, maka 

semboyan bahwa Indonesia adalah tanah yang makmur dan hijau benar-benar terwujud.  

  

Tingkat Manufacturing 

 Program CSV memberikan penekanan terkait dengan upaya rekayasa produksi, 

meminimalisasi kebutuhan air dan pengendalian limbah yang melindungi lingkungan. 

Rekayasa produksi ini merupakan kegiatan bisnis yang bisa mendukung tercapainya 

kemajuan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sesuai dengan meningkatnya permintaan 

konsumen. Edukasi pada petani dalam mengolah kopi akan membantu petani bisa 

meminimalisasi penggunaan air sekaligus bisa menurunkan dampaknya pada lingkungan. 

Program CSV ini bukan program yang dilakukan pada level organisasi tertentu, namun 

program ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang ada dalam Nestlé. Keterlibatan 

karyawan dalam turut menyukseskan program dibutuhkan karena agar menciptakan tanggung 

jawab dan rasa kepemilikan semua karyawan. Hasil Program CSV ini nantinya juga 

dirasakan oleh karyawan dalam jangka panjang. 

Implikasi CSV di tingkat manufacturing memiliki dampak pada bisnis dan sosial. 

Terkait dengan dampak bisnis, program CSV diharapkan bisa menurunkan biaya operasional 

aktivitas bisnis sekaligus bisa meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang layak 

mendapatkan penghargaan Industri Hijau. Selain itu, Program CSV juga sekaligus mampu 

menciptakan employee engagement dan kebanggaan karyawan dalam ikut berperan untuk 

dalam Program CSV.  

 Program CSV ternyata mampu menekan biaya operasional aktivitas bisnis Nestlé. 

Mata rantai nilai suatu kegiatan bisnis terdiri atas kegiatan primer dan pendukung. Kegiatan 

primer ini meliputi pasokan input, proses atau pengolahan, luaran, pemasaran dan distribusi; 

sedangkan kegiatan pendukung terdiri atas sumber daya manusia, teknologi dan informatika, 

administrasi dan legal, serta keuangan dan administrasi. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan 

utama yang dilakukan sehari-harinya di Nestlé. Kegiatan ini juga penentu hitungan biaya 

yang dipertimbangkan oleh Nestlé. Terkait dengan unit bisnis Nescafé, pasokan kopi dari 

petani merupakan bagian input atau pasokan untuk kegiatan bisnis utama. Hubungan yang 

baik dengan para petani dan ketersediaan pasokan kopi yang terjamin dan berkualitas, akan 

menurunkan biaya operasional Nestlé. Perusahaan memiliki kepastian dan bisa menentukan 

harga yang diberikan kepada petani. Tentu saja, hal ini akan meringankan Nestlé untuk 

mendapatkan harga yang cenderung kompetitif. Nestlé tidak perlu mendapatkan kopi dari 
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pemasok lain dengan harga yang cenderung lebih mahal. Efisiensi penentuan harga ini akan 

memberikan kemudahan bagi Nestlé untuk mengalokasikan biaya pada kegiatan lain.  

Selain bisa mendukung efisiensi biaya operasional, citra perusahaan sebagai perusahaan 

layak mendapatkan penghargaan Industri Hijau. Industri Hijau ini merupakan industri yang 

memberikan dampak lingkungan positif dengan indikator tingkat pencemaran dan 

pengolahan limbah bisnis yang rendah, sehingga menyehatkan lingkungan di sekitar operasi 

kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan pasokan kopi, Program CSV sangat 

memperhatikan hal ini. Menyadari bahwa kopi merupakan pendapatan penting bagi lebih dari 

500.000 petani di Indonesia, sementara beberapa perkebunan kopi di Indonesia mengalami 

penurunan produksi. Penurunan produksi tersebut mendorong petani untuk melakukan 

praktik-praktik yang dianggap mampu meningkatkan produksi petani, namun sejatinya 

praktik-praktik tersebut hanya meningkatkan produksi dalam jangka pendek dan tidak 

berkelanjutan serta mengancam produksi mereka dan generasi mereka di masa yang akan 

datang. 

 

  

Gambar 8. Penghargaan Industri Hijau untuk Nestlé tahun 2014 

 

Untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas 

sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang dibutuhkan, Nestlé berkerja 

sama dengan 4C, Rainforest Aliance, dan membimbing petani untuk menerapkan NBFP.  

NBFP ini disusun untuk memenuhi kode etik dan standard 4C dari SAN (Sustainability 

Agriculture Network). Dengan pendampingan teknis yang dilakukan, praktik-praktik yang 

dilakukan petani memastikan kelestarian lingkungan. 
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Praktik manajemen kebun yang baik, membuat petani mampu melakukan tindakan 

pengorganisasian dan perencanaan kegiatan-kegiatan kebun yang memastikan penggunaan 

sumber daya yang tersedia secara maksimal dan lestari untuk meningkatkan peningkatan 

rumah tangga. Tindakan-tindakan yang menjaga konservasi lingkungan, yang meliputi 

konservasi air, konservasi tanah, dan konservasi ekosistem juga dilakukan. Pada konservasi 

air, petani diajak untuk tidak menggunakan air berlebihan untuk irigasi kebun kopi. Dengan 

demikian, implikasi kegiatan ini bisa menyimpan kebutuhan air lebih banyak. Sebelumnya 

petani sering membanjiri kebun kopi untuk mengairi. Selain menghamburkan sumber daya 

air dan biaya,  hal ini dapat merusak akar tanaman, membantu penyebaran hama, dan 

penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain, serta menyebabkan pencucian pupuk ke air 

bawah tanah. Oleh karena itu, petani diajarkan untuk mengairi kopi dengan benar yaitu 

dengan cara pengairan dari cekungan ke cekungan sehingga kuantitas air yang digunakan 

jauh lebih kecil. Penggunaan mulsa juga dianjurkan untuk mengurangi  kebutuhan irigasi. 

Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga 

kelembaban tanah dan mengurangi penguapan dari permukaan. Penanaman pohon naungan 

juga diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. 

Selain itu juga diberikan pemahaman untuk tidak membuang sisa air atau mencuci peralatan 

penyemprotan yang terkontaminasi oleh obat semprot ke dalam aliran sungai atau danau. 

Dulu petani sering membuang  botol sisa semprotan maupun obat semprot sembarangan, 

sehingga mereka tidak menyadari dampak buruknya. Bahkan beberapa petani cerita, kalau 

botol-botol itu dulu mereka cuci dan digunakan untuk kepentingan mengambil dan 

menyimpan air minum mereka. Air yang telah digunakan untuk mencuci peralatan harus 

dibuang ke lubang resapan, di mana air yang tekontaminasi dapat secara bertahap disaring 

oleh lapisan arang, pasir dan kerikil serta serabut kelapa. Lubang resapan tersebut juga jauh 

dari sumber air. Selain itu juga diberikan penghalang vegetatif (vegetative barrier) antara 

tanaman kopi dan sumber air, sehingga bahan kimia yang disemprot ke kopi tidak masuk ke 

air.  

Berkaitan dengan konservasi tanah, petani menjadi sadar bahwa tanah yang sehat dan 

subur merupakan dasar untuk produksi kopi yang baik. Penggunaan pupuk yang berlebihan 

justru akan mengasamkan tanah serta menghancurkan mikro organisme yang akan membuat 

produksi tidak berkelanjutan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dilakukan analisis 

tanah agar dapat mengetahui nutrisi yang hilang serta mengetahui penerapan pupuk yang 

tepat, sehingga tidak membuang-buang sumber daya. Dengan adanya, pengetahuan yang 

diberikan di sekolah lapang, petani dapat memproduksi pupuk organik sendiri. 
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NBFP juga membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan konservasi ekosistem di 

kebun kopi, sehingga dapat melindungi ekosistem di mana hewan yang beragam, tanah, dan 

pohon bisa hidup berdampingan. Salah satunya melalui penanaman pohon penaung. Manfaat 

pohon penaung selain melindungi tanaman kopi dari sengatan matahari, melindungi kopi dari 

cuaca kering dan ekstrim, dan membantu mencapai produktivitas yang baik dan stabil dalam 

jangka panjang, juga menciptakan habitat bagi hewan dan burung yang beragam serta 

menjaga kelembaban di dalam tanah. Akar pohonnya menahan tanah dan mencegah erosi. 

Daun yang jatuh dan cabang yang dipangkas memberikan penutup tanah dan menambahkan 

bahan organik ke tanah. Beberapa pohon dan jenis polongan memperbaiki nitrogen dalam 

tanah. Beberapa buah dan kayu memberikan penghasilan tambahan. Sebagaimana tampak 

pada sebagian kebun kopi di Lampung, tanaman pohon penaung ini menjadi rambatan bagi 

tanaman lada hitam. Harga lada hitam per kg bisa mencapai 4 kali lebih dari harga per kg 

kopi. Pohon penaung yang ditanam dianjurkan adalah spesialis asli dan tidak dianjurkan 

untuk hanya satu spesies. Dengan demikian, juga membantu untuk meningkatkan 

keanekaragaman hayati.  

Konservasi ekosistem lainnya dengan cara mengumpulkan sampah plastik atau sampah 

yang dapat didaur ulang, dan tidak membakarnya di kebun. Pada penanggulangan hama 

penggerek bunga kopi yang dapat merusak kualitas kopi, petani tidak lagi menggunakan 

pestisida yang berbahaya, karena ICCRI telah menemukan zat “attractant” yang mampu 

menarik dan memerangkap serangga penggerek buah kopi (coffee berry borer) pada alat 

perangkap yang dipasang di kebun kopi.   Zat ini sama sekali tidak berbahaya, namun mampu 

menanggulangi masalah hama penggerek bunga kopi. 

Program CSV juga memberikan implikasi terciptanya employee engagement (EE) dan 

kebanggaan karyawan dalam ikut berperan untuk dalam Program CSV. Keterikatan karyawan 

pada Nestlé yang menyangkut visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam proses pekerjaannya. 

EE ini ditunjukkan dengan sejumlah indikator yaitu sangat memahami visi, misi, dan tujuan 

program serta peraturan Nestlé; memiliki motivasi dan komitmen kerja tinggi; berkeinginan 

meningkatkan mutu kinerja; bersedia untuk menciptakan gagasan baru; dan mampu 

membangun tim kerja yang profesional sekaligus memiliki kepemilikan dan menjadi bagian 

keluarga besar perusahaan.   

EE ini menunjukkan bahwa karyawan Nestlé memiliki komitmen untuk terlibat dalam 

mendukung proses bisnis dengan baik, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan terlibat 

aktif dalam proses bisnis pada akhirnya akan mendukung peningkatan kinerja diri sendiri, 

kelompok dan organisasi secara keseluruhan. Keberlangsungan Nestlé ini tergantung 
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sepenuhnya pada keterlibatan aktif karyawan karena merekalah pendukung proses bisnis. 

Kinerja Nestlé yang prima tentu saja pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi 

karyawan itu sendiri. Karyawan akan memiliki kebanggaan karena menjadi bagian dalam 

proses bisnis. Implikasi hal ini tentu saja akan semakin menguatkan karyawan untuk 

meningkatkan dedikasi dalam bekerja lebih baik. Karyawan terlibat secara emosional pada 

Nestlé dan sangat terikat dalam pekerjaan mereka dengan antusias untuk keberhasilan, serta 

akan bekerja ekstra di luar deskripsi pekerjaan. Salah satu bentuk kepedulian dari karyawan 

adalah mendukung pembuatan biopori dan penanaman pohon di sekitar pengolahan produksi.  

  

 

Tingkat Konsumen 

Program CSV terkait dengan manfaat bagi konsumen sebagai pengguna akhir adalah 

inovasi produk, dan menekan “limbah” sepanjang mata rantai. Hal ini menunjukkan bahwa 

Nestlé bertujuan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Konsumen menjadi raja 

yang memiliki daya beli dan preferensi untuk memilih produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. Kualitas pasokan kopi ini bisa 

memfasilitasi Nestlé untuk mengembangkan produk kopi yang berkualitas juga. Persaingan 

produk kopi sebagai produk akhir cukup intensif. Nestlé tidak bermain sendiri dalam industri 

minuman kopi. Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi adalah preferensi konsumen 

terhadap minuman kopi semakin meningkat. Dengan demikian, konsumen memiliki 

keleluasaan untuk menentukan pilihan merek kopi. Konsumen akan mudah berpindah pada 

merek lain. Namun, apabila Nestlé mampu menjaga konsistensi kualitas produk, maka 

loyalitas konsumen terhadap kopi tetap terjaga. Selain itu, loyalitas ini bisa menjadi cara bagi 

Nestlé untuk memengaruhi konsumen yang loyal untuk mengajak konsumen lain memilih 

Nestlé sebagai pilihan minum kopi. 

Program CSV terkait dengan Nescafé juga bertujuan untuk menekan limbah 

sepanjang mata rantai. Dengan kata lain, proses produksi kopi didasarkan atas asas 

bertanggung jawab kepada lingkungan. Produksi kopi berpengaruh pada lingkungan dan 

masyarakat. Paling tidak, proses produksi hanya meninggalkan jejak lingkungan seminimal 

mungkin dan bisa menciptakan nilai kebersamaan pada masyarakat. Program CSV 

menekankan produksi dengan reduksi penggunaan air, meminimalisasi emisi gas rumah kaca, 

menggunakan materi daur ulang, dan menggunakan kembali ampas kopi untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung, kegiatan ini bisa menciptakan sebuah produk 

kopi yang dihasilkan oleh Nestlé benar-benar memperhatikan dampak lingkungan. Produk 
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kopi ini dianggap sebagai produk yang memenuhi etika pemasaran. Dengan demikian, Nestlé 

memberikan produk kepada konsumen selain berkualitas juga sekaligus produk yang 

memberikan manfaat sekitar. Nestlé bisa dianggap perusahaan yang melindungi hak 

konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas.  

Program CSV tersebut terkait dengan konsumen tentu saja akan memberikan 

implikasi jangka panjang baik dari sisi bisnis maupun sosial. Dari sisi bisnis, tentu saja akan 

meningkatkan pangsa pasar sekaligus mendukung perkembangan bisnis yang menguntungkan 

dan berkelanjutan. Peningkatan pangsa pasar ini menunjukkan perbandingan kinerja Nestlé 

dibandingkan kinerja keseluruhan industri minuman kopi di Indonesia. Semakin luas pangsa 

pasar yang dimiliki oleh Nestlé, semakin kuat indikator terkait preferensi konsumen terhadap 

produk kopi. Pangsa pasar yang luas ini memudahkan Nestlé untuk menjadi pemimpin pasar 

di industri kopi. Kekuatan ini memudahkan Nestlé untuk memperluas pasar melalui sejumlah 

strategi terkait dengan penetrasi pasar  secara intensif, menargetkan konsumen baru dengan 

lokasi geografi yang lebih luas.  

Perluasan pasar ini tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan produksi Nestlé, 

dalam arti, produksi kopi akan mengalami peningkatan skala kuantitas. Tentu saja, 

peningkatan skala kuantitas ini akan diiringi peningkatan kebutuhan pasokan kopi. 

Konsekuensi yang ada adalah Nestlé akan membutuhkan semakin banyak petani yang 

mampu memproduksi kopi. Ada spill over effect yang cukup besar terkait dengan perluasan 

pasar Nestlé.  

 

Tingkat Mitra 

 Program CSV Nestlé Lampung ini sangat mendukung pengembangan kemitraan 

global untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan terlibat 

dalam Program CSV yaitu Departement Agri Service, Petani Kopi, Kelompok Petani, KUB, 

Pengepul, Pemerintah Desa & Kecamatan, Dinas Kehutanan &  Perkebunan, 4C, Rainforest 

Alliance, WWF, ICCRI, Rumah Kolaborasi (Ruko). 

 Kerjasama dengan membangun kemitraan merupakan nilai unggul CSV. Kerjasama 

ini didasarkan pada simbiose mutualisme artinya semua pihak yang terlibat akan sama-sama 

mendapatkan benefit sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Kemitraan ini dianggap 

sebagai modal sosial yang cukup besar karena masing-masing pihak memberikan 

kepercayaan yang besar pada mitranya. Berdasarkan kepercayaan, masing-masing pihak 

dengan suka rela bekerja sama dan berbagi informasi untuk kepentingan bersama, , sehingga 

mempermudah semua elemen untuk mendapatkan manfaat.  
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 Kerjasama ini menyadari adanya kemudahan untuk mendapatkan akses sumber daya 

yang tidak dimiliki sebelumnya. Selain itu, kerjasama ini menciptakan sebuah sinergi dan 

kolaborasi semua pihak yang saling menguntungkan. Manfaat lain yang diperoleh adalah 

masing-masing pihak bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Departement Agri 

Service misalnya dibentuk untuk melaksanakan pengembangan produksi kopi yang 

berkesinambungan ini. Peran Agri Service ini adalah untuk mengembangkan potensi di 

pedesaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar lebih berdaya guna dan 

memiliki daya saing yang memadai.  

Mitra lain yaitu, petani, kelompok tani dan KUB. Hingga saat ini, terdapat 18.097 

petani yang terlibat dengan program CSV Nestlé Lampung ini. Luas kebun kopi yang 

dikelola petani tersebut berjumlah 26.212,83 hektar. Jelas, hal ini bukan angka yang sedikit. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, petani-petani tersebut bergabung dalam Kelompok Tani 

yang hingga saat ini terdapat 685 kelompok. Data KUB selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

1. 

Pada tingkat Kelompok Tani inilah, kegiatan pembinaan dilakukan oleh ICS di bawah 

Agri Services. Beberapa kelompok tani tersebut selanjutnya tergabung dalam dalam KUB. 

Manfaat CSV atas pembentukan KUB ini adalah untuk memudahkan pengumpulan akhir 

kopi dan pembelian kopi baik dari pengepul maupun yang langsung berasal dari petani untuk 

dibawa ke Pabrik Panjang. Pada tingkat KUB ini pula, kualitas kopi yang disetor disetujui. 

Pada tingkat KUB ini pula, Nestlé mengirimkan harga pembelian Nestlé dan harga ini harus 

disebarluaskan pada petani yang menjadi anggota KUB dan diumumkan pada papan yang ada 

di kantor KUB sehingga petani mengerti perkembangan harga. Dengan demikian, 

transparansi harga kopi akan sama untuk semua petani kopi. Selain itu, petani juga dapat 

mengecek perkembangan harga pada pasar dunia melalui situs.  
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Tabel 1. Kelompok Usaha Bersama 

No Nama KUB 

Jumlah Per KUB 

Kelompok Petani Luas (Ha) 

1 Bintang Jaya 94 2804 3948.45 

2 Mawar 112 2975 4216.93 

3 Margo Rukun 15 539 711.25 

4 Gunung Sari 107 2462 4672.45 

5 Rendingan 86 1985 2431.30 

6 Sinar Agung 97 2164 3295.50 

7 GKT ALS 72 2512 3742.65 

8 Robusta Prima 79 2100 2784.80 

9 Wira Kopi 22 556 409.50 

JUMLAH 684 18097 26212.83 

  Sumber: Agri Service Nestlé 2015 

Pengepul juga menjadi mitra Nestlé. Pengepul adalah individu yang biasanya menjadi 

perantara antara petani dan KUB. Fungsi pengepul ini dapat dipandang dari dua sisi. Di satu 

sisi, dia mengurangi margin pendapatan dari petani. Dalam hal ini, petani menjual kepada 

pengepul karena ada unsur keterpaksaan menjual, karena mereka punya utang pada masa-

masa sebelum panen. Namun hubungan itu tidak selalu seperti itu. Program CSV ini 

menekankan adanya asas manfaat bagi petani yang dimediasi oleh pengepul. Program CSV 

ini memberikan kesempatan kepada petani secara sukarela untuk menjual kepada pengepul. 

Hal ini karena jarak petani kopi dengan KUB yang cukup jauh (bahkan sampai 40 km), dan 

kadang tidak dapat dijangkau oleh roda 4. Pada kasus ini, petani mengalami tantangan dalam 

hal kemudahan dan efisiensi kalau harus membawa sendiri ke KUB.  Pengepul juga 

menyediakan fungsi pembelian tunai dari petani. Ketika petani membutuhkan tunai saat 

menjual, pengepul menyediakan pembelian tersebut, sementara KUB membutuhkan proses 

sekitar 2-3 hari untuk pembayaran, karena penyelesaian administrasi dengan pabrik yang 

harus mereka bereskan terlebih dahulu. Dengan demikian, fungsi pengepul sebagai pemediasi 

atau perantara akan memudahkan distribusi pasokan kopi ke pabrik Nestlé. Rantai distribusi 

yang cepat dan memudahkan ini menjamin pasokan Nestlé untuk bahan bakunya, sekaligus 

memberikan kesempatan kepada pengepul untuk mengambil bagi hasil sebagai perantara.  
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Mitra Nestlé yang juga penting adalah Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki 

peran signifikan dalam pelaksanaan program CSV ini, di antaranya dengan memberikan 

dukungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dan kelompok tani. Pemerintah Desa 

hingga saat ini mempunyai komunikasi yang sangat baik tentang kegiatan CSV dengan pihak 

Agri Service di lapangan. Pemerintah Desa melalui kegiatan kelompok tani, bisa 

menjalankan diseminasi informasi baik yang bersangkutan dengan pertanian maupun yang 

bukan pertanian dan dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih terorganisasi dan 

mempermudah pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian pula di 

tingkat kecamatan. Kedua tingkat pemerintahan ini juga merasakan terbantu dengan program 

ini karena kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Dengan kesejahteraan masyarakat yang 

meningkat, masalah-masalah sosial ekonomi berkurang. Hal yang sangat dirasakan dari 

program ini adalah turunnya angka pengangguran, berkurangnya masyarakat yang mendapat 

dana bantuan langsung, berkurangnya jumlah pemuda yang pergi ke luar daerah/kota untuk 

mencari pekerjaan, dan tidak adanya keluhan untuk membayar pajak. 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Disketbun) sebagai mitra Nestlé juga memiliki 

tugas pokok terkait dengan penanganan kehutanan dan perkebunan yang meliputi masalah 

kelembagaan dan prasarana. Program CSV Nestlé di Lampung berkaitan dengan perkebunan 

kopi, sehingga program ini mempunyai irisan langsung dengan tugas pokok Disketbun. Oleh 

karena itu, kedua belah pihak berusaha mengembangkan sinergi dalam pelaksanaannya. 

Peran yang dilakukan oleh Disketbun dalam hal ini adalah memberikan bantuan pupuk 

organik kepada petani, dan membantu mengelola dinamika kelompok tani di lapangan 

melalui bimbingan teknis terhadap penyuluh pertanian lapangan.  

4C juga merupakan mitra global Nestlé. 4C adalah NGO dengan platform sustainable 

ke semua aktor di komunitas kopi, utamanya untuk kopi robusta. 4C mulai masuk Indonesia 

tahun 2007 dan sekarang makin banyak stakeholder kopi Indonesia yang bergabung di 

dalamnya. Anggota 4C meliputi petani, koperasi, korporasi, eksportir, LSM, asosiasi maupun 

pemerintah. Nestlé adalah salah satu pendiri dan anggota 4C. Nestlé Global bekerja sama 

dengan 4C sebagai salah satu pemangku kepentingan mereka karena pasar Eropa yang 

merupakan pasar utama mensyaratkan terpenuhinya isu sustainability pada produk yang 

dibeli. Kerjasama dengan mitra 4C ini merupakan kerjasama strategis karena terkait dengan 

pengajuan sertifikasi petani oleh 4C. Dengan dipenuhinya standar kualitas kopi di tingkat 

dunia, Nestlé bisa memperluas akses pasar ke luar negeri. Strategi ini akan memperbesar 

cakupan pasar dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan dari Nestlé sendiri. Peningkatan 
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pendapatan ini tentu saja pada akhirnya akan memperluas produksi Nestlé sehingga 

kebutuhan pasokan kopi dari petani akan terus ada.  

Mitra lain Nestlé yaitu RA.  RA adalah organisasi yang bekerja untuk melestarikan 

keanekaragaman hayati (biodiversity) dan meyakinkan keberlanjutan mata pencaharian 

melalui praktik-paktik transformasi penggunaan tanah, dan bisnis serta perilaku konsumen. 

Strategi yang dilakukan RA adalah mendorong pasar untuk sadar dengan isu-isu 

keberlanjutan, sebagai contoh adalah penerapan Standard Agriculture Network (SAN). 

Melalui SAN, RA ingin meyakinkan bahwa produk-produk yang diterima pasar harus sudah 

sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutan. RA juga merupakan salah satu stakeholder 

Nestlé Global yang tentu juga stakeholder dari Nescafé Plan Indonesia. 

Keterlibatan RA pada Nescafé Plan Indonesia mendukung sepenuhnya Program CSV. 

Setidaknya ada tiga aspek peran RA untuk mendukung Program CSV. Pertama, RA 

menyediakan pelatihan yang disiapkan untuk petani yang akan mengikuti sertifikasi. Kedua, 

mendorong penerapan standard NBFP agar diadopsi petani, dan ketiga, mendampingi petani 

dalam menyiapkan kelembagaan petani. Standard NBFP yang sekarang dikembangkan 

meliputi 6 modul yang disediakan untuk petani baru, dan modul lanjutan untuk petani yang 

telah mapan. Program CSV melalui kemitraan dengan RA juga bertujuan untuk mengenalkan 

program pertanian selain ke sekolah lapang, sekaligus ke sekolah menengah umum melalui 

penerapan kurikulum lokal. Ada aspek kearifan lokal yang ditanamkan untuk menguatkan 

para siswa yang nantinya bisa bekerja sebagai penerus bagi petani-petani kopi yang ada saat 

ini. Keberlangsungan eksistensi petani bisa selalu terjaga karena memberikan arahan bagi 

siswa yang nantinya berminat untuk mengembangkan pertanian secara lebih profesional. 

Dengan demikian, akan mempermudah akses untuk meningkatan kesejahteraan petani di 

masa yang akan datang.  

 Mitra Nestlé yang tidak kalah penting adalah WWF Indonesia. WWF Indonesia 

merupakan salah satu organisasi konversi independen terbesar di Indonesia. Keterlibatan 

WWF pada program CSV Nestlé Lampung ini dimulai pada tahun 2012 dengan memberikan 

peningkatan kapasitas kepada 500 petani di desa Ngarip tentang pentingnya upaya untuk 

memelihara ekosistem dalam budidaya kopi dan menghijaukan Daerah Tangkapan Air. 

Program ini juga bertujuan untuk melestarikan, merestorasi, mengelola ekosistem dan 

keanegaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan 

selurut rakyat Indonesia. Program tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap 
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lingkungan alam sekitarnya sekaligus membantu pemerintah pusat untuk meremajakan 

lingkungan hutan dan pertanian yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat secara meluas.  

Upaya ini selanjutnya berkembang menjadi embrio kelompok-kelompok HKm (Hutan 

Kemasyarakatan) yang sejalan dan mendukung program pemerintah dalam pengelolaan hutan 

yang berkelanjutan, pertanian organik, pelatihan konflik dengan satwa, dan studi banding 

petani ke tempat-tempat yang maju.  Evaluasi menunjukkan bawah 60% petani 

mengaplikasikan materi pelatihan di perkebunan masing-masing. Pengembangan kelompok 

berkembang signifikan, dengan 5 kegiatan utama, yakni: 1) Merancang Rencana Dusun, 2) 

Merancang Rencana Desa untuk mendorong RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa, 3) pengembangan situs desa, 4) melatih pemuda untuk menulis dan fotografi 

untuk kepentingan situs, dan  5) pelatihan bisnis.  

Mitra terakhir Nestlé adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau Indonesia Coffee 

and Cocoa Institute (ICCRI). ICCRI ini berkantor pusat di Jember. Berkaitan dengan fungsi 

ICCRI tersebut, pihak R&D Nestlé Global yang berkantor pusat di Tours Perancis 

menggandeng ICCRI untuk melakukan penelitian yang menangani pemurnian varietas. 

Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan pertukaran ilmuwan, hingga terdapat lulusan S2 dan 

S3 serta teknisi laboratorium kopi yang menyelesaikan pendidikannya di Perancis atas biaya 

R&D Nestlé Tours Perancis dan Nestlé Indonesia.  

Kerjasama penelitian ICCRI memberikan manfaat bagi pelaksanaan CSV Nestlé di 

Lampung. Hal ini juga sejalan dengan fungsi ICCRI yaitu berperan sebagai lembaga yang  

melakukan penelitian untuk mendapatkan inovasi teknologi di bidang budidaya dan 

pengolahan hasil kopi dan kakao, melakukan kegiatan pelayanan kepada petani/pekebun kopi 

dan kakao di seluruh wilayah Indonesia guna memecahkan masalah dan mempercepat alih 

teknologi, serta membina kemampuan di bidang sumberdaya manusia, sarana dan prasarana 

guna mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan. Secara lebih nyata, kerjasama penelitian 

ini memberikan manfaat untuk penyediaan bibit ungul, penerapan hasil riset untuk proses 

kerja dan pengolahan pasca panen, dan penanggulangan hama penggerek bunga kopi yang 

kesemuanya membantu produktivitas petani kopi. Temuan penelitian yang sifatnya kebaruan 

akan memudahkan Nestlé untuk mendapatkan teknik produksi baru bahkan nantinya akan 

menghasilkan terobosan inovasi produk baru. Inovasi produksi dan produk mendukung 

kemampuan Nestlé untuk terus berupaya menghasilkan yang terbaik untuk konsumen 

akhirnya. Secara tidak langsung, kepuasan dan loyalitas konsumen akan selalu terjaga untuk 

menyukai produk Nestlé. 
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 Pencapaian Millenium Development Goals  

 Pihak pemangku kepentingan merupakan elemen penting yang saling berkontribusi 

untuk mendukung pelaksanaan Program CSV. Elemen ini terdiri atas petani, masyarakat 

sekitar, pemerintah, mitra kerja dan tentu saja pemasok. Setiap elemen ini memberikan 

komitmen untuk  secara terus-menerus mendukung Program CSV, karena Nestlé juga 

memberikan dukungan penuh pada masing-masing elemen pemangku kepentingan tersebut. 

Masing-masing elemen dianggap sebagai mitra strategis yang sama-sama saling berkontribusi 

untuk menciptakan kinerja yang optimal dan saling menguntungkan sesuai dengan tujuan 

masing-masing. Terkait dengan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), 

Program CSV menjadi bentuk kontribusi nyata Nestlé bagi terciptanya kehidupan yang lebih 

baik bagi para petani maupun pemangku kepentingan lainnya. Millenium Development 

Goals, yang sekarang disebut sebagai Sustainable Development Goals,  merupakan capaian 

indikator yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang meliputi pengurangan 

kemiskinan, mencapai pemenuhan pendidikan dasar, kesetaraan gender, mengurangi tingkat 

kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mencegah HIV-malaria, menguatkan 

keberlangsungan lingkungan, dan memfokuskan kemitraan global. Program CSV ini 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian MDGs secara langsung dalam hal pengurangan 

kemiskinan, mencapai pemenuhan pendidikan dasar, kesetaraan gender, menguatkan 

keberlangsungan lingkungan, dan memfokuskan kemitraan global. Sementara yang 

berdampak tidak langsung adalah yang terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. 

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Peran Nestlé dalam pemberdayaan perempuan cukup signifikan. Hingga saat ini, 

tercatat terdapat 23 Kelompok Wanita Tani (KWT). Kehadiran KWT ini sangat unik dan 

menunjukkan dengan sendirinya adanya kesetaraan gender. Sebagaimana telah diceritakan 

bahwa pada awalnya persuasi untuk mengajak petani memperbaiki hasil kopinya bukanlah 

hal mudah, semua dilakukan secara persuasif dan kesertaannya bersifat suka rela. Pada saat 

awal tersebut, ketika bapak-bapak petani masih tidak bersedia untuk mengikuti ajakan 

tersebut, ibu-ibu yang justru berinisiatif untuk mengikutinya dan membentuk KWT. Ketika 

usaha yang dirintis KWT ini mulai menuai hasil, barulah bapak-bapak bersedia untuk 

mengikutinya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa perempuan justru mampu 

menjadi lokomotif yang menggerakkan pembangunan di desanya. 
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Dalam pelaksanaan bertani kopi pun, peran wanita tidak terbantahkan. Ketika ditanya 

tentang seberapa jauh peran wanita dalam keseluruhan proses bertani kopi, jawaban yang 

diberikan, berkisar antara 40 hingga 60%. Wanita terlibat hampir pada seluruh proses, mulai 

dari penanaman bibit, perawatan, pemanenan, pengeringan, pengilingan, hingga pada dan 

pengantongan dan penyimpangan. Sifat pertanian kopi ini adalah usaha keluarga, sehingga 

peran perempuan dalam pertanian kopi ini sangat penting, yakni sebagai pemilik, tenaga 

kerja, manajer dan penentu kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. KWT dengan kebun organik  

Program Pemberdayaan perempuan dan pemuda juga sudah dilakukan  sejak tahun 

2013 melalui program pendidikan konservasi yang memberikan penyadaran dan pendidikan 

tentang konservasi lingkungan yang terkait dengan kegiatan Utama mereka sebagai petani 

kopi dan ekosistem lingkungan pendukunganya..  Melalui pendidikan nutrisi dan  pendidikan 

lingkungan, KWT dimampukan untuk berkebun tanaman organic, diawali dengan penanaman 

di pekarangan masing-masing dengan dua jenis tanaman sayur, sebagai sebuah upaya untuk 

pendidikan nutrisi keluarga dan sekaligus menciptakan lingkungan yang  lebih bersih dan 

sehat dengan mengolah sampah menjadi pupuk. Kini, praktik pertanian tanaman organik 

tersebut sudah meningkat menjadi 4 hektar dengan 12 jenis tanaman. Hasil dari berkebun 

tanaman organik ini selain dikonsumsi oleh keluarga sendiri sehingga memberikan 
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penghematan pengeluaran keluarga untuk belanja sayur, juga telah mampu menghasilkan 

tambahan pendapatan keluarga sehingga mampu membantu kesulitan perputaran uang 

terutama pada masa-masa jeda dari  satu panen kopi ke panen selanjutnya.. 

 

 

 

 

 

 

Di samping kontribusi nyata yang telah dihasilkan tersebut, yang tidak kalah penting 

dalam hal ini adalah rasa “kebermaknaan” dan kesetaraan peran perempuan dalam 

kehidupannya. Diskusi-diskusi di lapangan dengan para para anggota KWT menunjukkan 

antusiasme yang luar biasa akan peran mereka. Mereka menyebut yang dulunya “tidak tahu” 

kini menjadi “pintar” bertani kopi. Walaupun dari dulu mereka ikut bertani kopi, pada 

dasarnya mereka betul-betul hanya “ikut” dan hanya melaksanakan apa yang diminta 

suaminya untuk melakukan, mereka tidak mengerti mengapa itu harus dilakukan dan 

bagaimana seharusnya melakukan dengan benar. Kini, mereka selain ikut melakukan, mereka 

yakin betul apa yang dilakukan dan bagaimana melakukanya. Mereka juga menyatakan 

senang bisa melakukan semua itu, sembari tetap melakukan peran ganda sebagai ibu rumah 

tangga yang melaksanakan peran-peran domestik. Rasa senang tersebut karena, mereka 

merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik atau bahkan sama dengan pasangannya, 

merasa memiliki kontribusi yang penting bagi keluarga dan masyarakat, serta dapat selalu 

bersosialisasi dan berbagi rasa bertemu anggota KWT yang lain.  

Perempuan merupakan elemen tidak terpisahkan di dalam mendukung kesuksesan 

Program CSV. Hal ini terlihat dari perannya sebagai inisiator utama dalam mendorong 

penerimaan Program CSV. Sosialisasi Nestlé terhadap manfaat Program Pembinaan Petani 

bisa dipermudah dengan peran perempuan untuk secara proaktif mengawali terlebih dahulu. 

Perempuan bisa menjadi sosok lebih meyakinkan bagi para suami mereka yang berprofesi 

sebagai petani untuk menerima program Nestlé. Perempuan dianggap lebih harmonis, luwes 

dan memiliki kepedulian bagi kehidupan keluarga mereka. Perempuan lebih memiliki 

pandangan luas terkait dengan manfaat program. Perempuan pastinya akan lebih 

memperhatikan kepentingan luas dan jangka panjang. Secara tidak langsung, peran 

perempuan juga sudah meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

Perempuan merupakan entitas penting dalam mendukung kesuksesan 

Program CSV, perannya sebagai inisiator utama dalam menciptakan 

atmosfer kondusif terhadap Program CSV dan terutamanya dalam 

keseluruhan proses bertani kopi yang berkelanjutan, serta yang tak kalah 

penting adalah kesadaran akan kebermaknaan dan kesetaraan peran 

perempuan dalam aspek-aspek kehidupannya. 
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Closing 

 Kolaborasi antara semua pihak pemangku kepentingan Nestlé menunjukkan sebuah 

representasi kemitraan yang unggul dalam pemenuhan tujuan masing-masing pihak dengan 

memfokuskan pada kepentingan bersama secara seimbang dan merupakan representasi bisnis 

yang bersifat inklusif. Kontribusi nyata CSV yang menunjukkan praktik bisnis diharapkan 

dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan yang sekaligus meningkatkan kondisi 

ekonomi dan sosial dari masyarakat tempat di mana perusahaan beroperasi. Dengan 

demikian, perusahaan bisa mendapatkan manfaat utama dari lingkungan sekitar seperti 

pasokan yang langgeng; dan di satu sisi lain, perusahaan juga dapat memberikan kembali 

kepada masyarakat. Lingkungan sekitar menjadi bagian dari proses bisnis yang secara aktif 

ikut berperan serta.  CSV merupakan praktik bisnis untuk menunjang keberlanjutan dunia 

usaha dengan cara memberikan penguatan dan kemandirian lingkungan sekitar yang sifatnya 

saling menguntungkan sama lain. Perusahaan tidak lagi berorientasi pada citra positif, tetapi 

lebih berorientasi secara strategis mengenai isu utama yang menjamin keberlangsungan dunia 

usaha. Dengan demikian,  praktik bisnis berorientasi sosial terkait dengan corporate social 

responsibility tidaklah cukup, karena praktik tersebut hanya memberikan bentuk donasi 

kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Untuk bisa mengoptimalkan semuanya, perlu 

diterapkan praktik bisnis berorientasi sosial dengan lebih mengutamakan kepentingan kedua 

belah pihak, baik dari perusahaan maupun dari lingkungan di luar perusahaan.  

 Bukti nyata kontribusi luar biasa CSV pada Nescafé Plan paling tidak menunjukkan 

capaian kinerja dan prestasi serta impian jangka panjang bapak pendiri Nestlé. Capaian demi 

capaian yang memiliki imbas pada kesejahteraan mitra maupun kepentingan mitra telah 

mengonfirmasi keyakinan bahwa Nescafé Plan memang memiliki kontribusi yang sangat 

membanggakan. Bahkan, program ini bisa menciptakan ikatan emosional dengan semua 

pihak yang terlibat.  Temuan di lapangan tersebut semakin menguatkan  keyakinan untuk 

tetap melanjutkan program ini.  

Terlebih lagi, capaian yang diperoleh juga turut membantu Pemerintah Indonesia 

dalam berupaya untuk memenuhi Millenium Development Goals pada sejumlah aspek. 

Pemerintah Indonesia memang tidak bisa sendirian dalam mengangkat kehidupan masyarakat 

pada umumnya. Dalam hal ini, Nestlé sebagai salah satu sektor swasta bisa memiliki peran 

unggul  membantu implementasi kebijakan dan program Pemerintah. Nestlé tentunya tidak 

akan berhenti berikhtiar, berencana dan mengeluarkan gagasan terkait dengan program yang 
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ada, namun akan terus  memikirkan penambahan program bahkan terobosan progresif untuk 

mendorong penciptaan multiplier effect bagi semua pemangku kepentingan Nestlé. 

 

 


