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ABSTRACT 

 Coffee is not endemic species of Indonesia, but it could play an important role in 
Indonesian economy since the colonial time and continued until independence of 
Indonesia. Area of coffee estate in Indonesia has escalated during 1975-1985. Coffee 
estate could provide significant job opportunity and increase in household income of 
more than 2 million farmers. Furthermore it could also contribute 15% of agricultural 
product exports during 1994-1999. Unfortunately, its role has decreased in the past few 
years, and in some cases it has caused several disadvantages to the farmers. In order to 
re-promote the role of this commodity, appropriate composition of arabica-robusta 
coffee, production efficiency, improvement of robusta coffee quality and acceleration of 
coffee industry development are needed. Several endeavors need to be developed 
involving all stakeholders especially coffee businessman and local government.  
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I. PENDAHULUAN 

Kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan strategis dan memegang 
peranan penting bagi perekonomian nasional hingga akhir tahun 1990-an, khususnya 
sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Sebagai 
penyedia lapangan kerja, perkebunan kopi mampu menyediakan lapangan kerja lebih dari 
2 juta kepala keluarga petani dan memberikan pendapatan yang layak bagi mereka. 
Disamping itu juga tercipta lepangan kerja bagi pedagang pengumpul hingga eksportir, 
buruh perkebunan besar dan buruh industri pengolahan kopi. Di sisi lain ekspor 
komoditas kopi mampu menghasilkan devisa lebih dari US $ 500 juta/tahun pada periode 
1994-1998. 

Namun peranan komoditas kopi tersebut mulai memudar sejak tahun 2000, 
khususnya setelah perkopian dunia dilanda krisis akibat membanjirnya produksi kopi 
dunia. Harga kopi dunia terus merosot hingga mencapai titik terendah selama 37 tahun 
terakhir pada awal tahun 2002 dan belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Kondisi 
tersebut berdampak langsung pada harga kopi di tingkat petani karena biji kopi Indonesia 
sangat tergantung pada pasar internasional. Harga kopi di tingkat petani sangat rendah, 
sehingga berdampak negatif bagi perekonomian nasional terutama di sentra-sentra 
produksi kopi seperti Lampung dan Sumatera Selatan. 

 Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki harga kopi, baik ditingkat 
regional, nasional maupun internasional, tetapi belum membuahkan hasil sebagaiman 
yang diharapkan. Harga kopi di tingkat petani belum mampu untuk menutupi biaya 
produksinya dan petani terpaksa membiarkan kebun kopi tidak terpelihara, bahkan 
sebagian tanaman kopi ada yang ditebang dan diganti dengan tanaman lain. Dengan 
kondisi seperti ini, kopi Indonesia akan semakin kehilangan daya saing dan peranannya 
makin berkurang.  

 Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran keragaan usaha kopi Indonesia 
yang meliputi perkembangan areal, produksi, dan ekspor,  dilanjutkan dengan gambaran 
mengenai kondisi terakhir perkopian dunia dan diakhiri dengan beberapa upaya untuk 
membangkitkan kembali peran komoditas kopi Indonesia. 

 

II. KERAGAAN USAHA KOPI INDONESIA 

2.1. Perkembangan Areal 

 Tanaman kopi bukan tanaman asli Indonesia, Tanaman kopi dimasuk ke 
Indonesia pertama kali tahun 1696, bersamaan waktunya dengan digemarinya minuman 
kopi di kawasan Eropa.  Tanaman kopi tersebut adalah jenis kopi arabika yang berasal 
dari Malabar-India. Sejarah mencatat bahwa untuk pertama kalinya pelelangan kopi asal 
Jawa di Amsterdam dilakukan tahun 1712 dan sejak itu pasaran kopi Eropa mengenal 
baik “Java coffee” (Siswoputranto,1993). 

 Pada tahun 1878 timbul serangan penyakit karat daun yang diperkirakan berasal 
dari Sri Langka dan menyebar cepat keseluruh perkebunan kopi di Jawa.  Karena sulit 
diberantas, maka sejak tahun 1900 dikembangkan kopi jenis robusta yang relatyif tahan 
penyakit.  Jenis kopi robusta ini kemudian berkembang pesat hampir ke seluruh pelosok 
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Nusantara dan pada saat pecah perang dunia ke-II, Hindia Belanda (Indonesia) dikenal 
sebagai penghasil kopi terbesar ketiga dunia setelah Brazil dan Kolumbia. 

 Pengembangan areal perkebunan kopi terus berlanjut setelah Indonesia merdeka, 
dan perkembangan yang paling pesat terjadi pada periode 1975-1985. Areal perkebunan 
kopi Indonesia mencapai sejuta hektar pada tahun 1988.  Kemudian perkembangan areal 
perkebunan kopi berjalan lambat bahkan terjadi penyusutan setelah mencapai puncaknya 
tahun 1997 yaitu 1,17 juta hektar.  Pada tahun 2001 diperkirakan areal perkebunan kopi 
Indonesia seluas 1,13 juta hektar atau meningkat hampir 3 kali lipat areal kopi tahun 
1975. 

Perkebunan kopi Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan total areal 
1,06 juta ha atau 94,14%, sementara areal perkebunan besar negara dan perkebunan besar 
swasta masing-masing seluas 39,3 ribu ha (3,48%) dan 26,8 ribu ha (2,38%). Areal 
perkebunan rakyat tersebut dikelola oleh sekitar 2,12 juta kepala keluarga petani 
(Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, 2001).  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kopi paling tidak telah 
menyediakan kesempatan kerja kepada lebih dari 2 juta kepala keluarga petani dan 
ratusan ribu kesempatan kerja di perkebunan besar, pedagang pengumpul hingga 
eksportir. Disamping itu juga tercipta kesempatan kerja pada industri hilir kopi dan 
pedagang hasil olahan kopi.  
 

2.2. Perkembangan Produksi dan Ekspor 
Sejalan dengan perluasan areal tersebut, produksi kopi Indonesia juga meningkat 

dengan laju peningkatan yang lebih tajam dari perluasan areal. Produksi kopi Indonesia 
meningkat lebih dari 3 kali lipat selama 25 tahun terakhir yaitu dari 170 ribu ton tahun 
1975 menjadi 516 ribu ton tahun 2000.  

Peningkatan produksi di perkebunan rakyat lebih pesat dibandingkan dengan 
peningkatan produksi perkebunan besar karena selain perluasan areal yang lebih pesat 
juga karena terjadi peningkatan produktivitas yang cukup besar di perkebunan rakyat. 
Pada tahun 1999, produktivitas perkebunan rakyat rata-rata sebesar 626,7kg/ha, atau 
meningkat lebih dari 100 kg/ha dibanding produktivitas tahun 1984. Sementara 
produktivitas perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta relatif tetap 
(Direktorat Jenderal Perkebunan 1989 dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 
2001). 

Produksi kopi Indonesia sebagian besar yaitu antara 50%-80% diekspor.  Ekspor 
kopi Indonesia hampir seluruhnya dalam bentuk biji kering dan hanya sebagian kecil 
(kurang dari 0,5%) dalam bentuk hasil olahan.  Tujuan utama ekspor kopi Indonesia 
adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Polandia dan Korea Selatan.Volume ekspor 
kopi Indonesia berfluktuasi cukup tajam dengan kisaran 226 ribu ton sampai 362 ribu ton 
selama 8 tahun terakhir (Tabel 1).   
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Tabel 1. Perkembangan volume dan nilai ekspor kopi Indonesia 

 
Tahun 

 
Volume ( ribu ton) 

 
Nilai (Juta US $) 

Kontribusi 
terhadap nilai 
ekspor hasil 

pertanian (%) 
1994 267,3 696,7 24,72 
1995 226,2 595,6 20,62 
1996 362,8 588,8 20,21 
1997 307,9 503,5 16,07 
1998 355,7 578,9 15,85 
1999 350,5 458,7 15,81 
2000 337,3 311,7 11,51 
2001 248,8 182,5 7,48 
 

Sumber: Biro Pusat Statistika, 2002. 
 

 Pada Tabel 1 tersebut tampak bahwa nilai ekspor kopi maupun kontribusinya 
terhadap nilai ekspor hasil pertanian terus merosot. Pada tahun 1994, volume ekspor kopi 
relatif rendah yaitu hanya 267,3 ribu ton, tetapi dapat menghasilkan nilai ekspor sebesar 
US $ 696,7 juta atau 24,72% dari nilai ekspor hasil pertanian. Beberapa tahun terakhir 
hingga tahun 2000 volume ekspor kopi masih diatas 300 ribu ton, tetapi nilai ekspornya 
terus merosot sampai US $ 311,7 juta pada tahun 2000, bahkan hanya mencapai US 
$182,5 juta atau hanya memberikan kontribusi 7,48% dari nilai ekspor hasil pertanian 
tahun 2001. 

  Gambaran di atas menunjukkan bahwa walaupun data areal perkebunan kopi 
beberapa tahun terakhir tidak mengalami penyusutan yang berarti, tetapi peranan 
komoditas kopi untuk memberikan pendapatan yang layak bagi petani maupun sumber 
devisa makin memudar. Kopi tidak lagi menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi 
petani, pedagang maupun eksportir kopi dan sumbangannya terhadap nilai ekspor terus 
berkurang.  

Pada beberapa kasus di sentra-sentra produksi perkebunan kopi, komoditas kopi 
telah menyengsarakan petani karena harga jual kopi berada dibawah biaya produksinya. 
Di Lampung, biji kopi hanya dihargai Rp 1200/kg pada bulan Agustus 2001. Sementara 
di Lahat Sumatera Selatan, biji kopi dihargai lebih rendah lagi yaitu Rp 800/kg pada 
bulan September 2001, sebuah nilai yang tidak pernah terjadi dalam sejarah petani 
setempat. Anjloknya harga kopi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi petani, tetapi 
juga menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi para eksportir (Media Indonesia, 2001 
dan 2001a). 
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III. KONDISI PERKOPIAN DUNIA 

3.1. Produksi dan Konsumsi Kopi Dunia 

Tanaman kopi dibudidayakan oleh lebih dari 50 negara yang berada di kawasan 
tropis membentang dari Amerika Tengah dan Selatan, Afrika hingga Asia Pasifik. Pada 
tahun 2001 produsen utama kopi dunia masih diduduki oleh Brazil dengan tingkat 
produksi 2,06 juta ton disusul Vietnam, Kolumbia, Indonesia, India dan Mexiko (Tabel 
2). 

 

Tabel 2. Perkembangan Produksi Kopi Dunia (ribu ton) 

Negara Tahun 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*) 
 Brazil 1659,8 1365,5 2079,0 1940,7 1932,2 2058,0 2835,9 
 Kolumbia 652,6 732,7 661,4 563,9 631,9 717,0 675,0 
 Vietnam 342,3 414,9 418,3 698,9 886,5 735,0 520,0 
 Indonesia 497,9 465,5 507,5 325,9 404,0 459,1 349,8 
 India 208,1 283,7 262,3 327,4 271,0 296,5 280,0 
 Mexiko 319,4 288,1 288,1 373,1 288,9 259,5 240,0 
 Lainnya 2489,3 2222,3 2146,1 2653,2 2278,1 2085,0 2226,2 
 Total 6169,6 5772,8 6362,7 6883,1 6692,6 6610,1 7126,9 

  *) perkiraan 

Sumber: International Coffee Organization, 2003a. http://www.ico.org. 

 

 Krisis kopi dunia terjadi karena keberhasilan Vietnam meningkatkan produksi 
kopinya dan keberhasilan Brazil meminimumkan gangguan frost yang sering melanda 
negeri ini. Vietnam sebagai pendatang baru berhasil meningkatkan produksi kopinya 
lebih dari 10 kali lipat dalam waktu 10 tahun (1990-2000) dan menempatkannya sebagai 
produsen kopi terbesar kedua dunia pada tahun 1999-2001. Sementara itu, Brazil telah 
berhasil mengurangi dampak frost dengan cara memindahkan sentra produksi kopinya 
dari dataran tinggi di Parama ke daerah panas di Mina Gerais, sehingga tingkat produksi 
kopinya stabil di atas 1,9 juta ton sejak tahun 1998. Akibatnya produksi kopi dunia selalu 
berada di atas konsumsi dan harga kopi dunia terus merosot. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara produsen kopi  dunia yang 
tergabung dalam  Association of Coffee Producing Countries (ACPC) untuk mengangkat 
harga kopi dunia ke tingkat yang wajar menghadapi jalan buntu. Program pengendalian 
ekspor (retensi) kopi yang dimulai sejak bulan Mei 2000 tidak membuahkan hasil karena 
manghadapi kendala finansial dan sejumlah negara yang menggebu-gebu untuk 
melakukan retensi kopi tidak melaksanakannya sesuai dengan yang dilaporkan. Harga 
kopi makin terpuruk dan akhirnya sidang ACPC pada akhir September 2001 sepakat 
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untuk mengakhir program retensi (Anonim, 2001). Kegagalan ACPC untuk memulihkan 
harga kopi tersebut menambah keyakinan para anggotanya bahwa ACPC sudah tidak 
bermanfaat lagi untuk dipertahankan, sehingga pada akhir Januari 2002 ACPC resmi 
dibekukan. 

 Pembekuan ACPC berakibat makin tidak menentunya perkopian dunia, produksi 
kopi dunia tetap tinggi dan konsumsi tidak mengalami perkembangan yang berarti. 
Perkembangan konsumsi kopi dunia relatif lambat karena konsumsi kopi per kapita di 
negara konsumen utama dunia khususnya di negara konsumen tradisional mengalami 
penurunan. Sebagai contoh, konsumsi kopi per kapita di Amerika Serikat turun 3,55% 
yaitu dari 4,22 kg/kapita (rata-rata tahun 1990-1999) menjadi 4,07 kg/kapita (rata-rata 
tahun 2000-2002). Pada periode yang sama, penurunan konsumsi kopi per kapita yang 
lebih tajam dialami oleh Irlandia, Austria, Swedia, Belanda, Norwegia, Denmark, 
Jerman, Switzerland dan Inggris masing-masing -26,94%, -25,5%, -19,56%, -19,04%, -
12,13%, -11,38%, -9,97%, -9,91% dan -4,55% (International Coffee Organization, 2003). 

 Pada tahun 2001, konsumen utama kopi dunia masih diduduki oleh Amerika 
Serikat dengan total konsumsi 1,16 juta ton. Negara konsumen utama lainnya adalah 
Brazil, Jerman, Jepang, Italia dan Prancis dengan konsumsi masing-masing 816 ribu ton, 
570 ribu ton, 420 ribu ton, 315 ribu ton, dan 314 ribu ton. Total konsumsi kopi dunia 
tahun 2001 tercatat sebesar 6,41 juta ton. Tingkat konsumsi tersebut diperkirakan sedikit 
menurun menjadi 6,39 juta ton pada tahun 2002 dan meningkat menjadi 6,49 juta ton 
pada tahun 2003 (International Coffee Organization, 2002 dan 2002a). 

 Pada tahun 2003, perkopian dunia masih dihadapkan pada surplus penawaran 
karena produksi kopi tahun 2002/03 diperkirakan masih jauh di atas konsumsi yaitu 7,05 
juta ton. Tingginya tingkat produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi  di 
Brazil mengikuti siklus yang biasa terjadi sejak tahun 1965/66 dan peningkatan produksi 
kopi Kolumbia sebagai dampak dari keberhasilan program rehabilitasi beberapa tahun 
sebelumnya. Kolumbia diperkirakan kembali menjadi produsen kopi terbesar kedua 
menggeser Vietnam (International Coffee Organization, 2002). 

 

3.2. Perkembangan Harga Kopi Dunia 

 Harga kopi di pasar dunia terus merosot setelah mencapai tingkat tertinggi selama 
15 tahun terakhir pada tahun 1997. Pada tahun 1998, harga kopi robusta di bursa London 
tercatat rata-rata  US $c 76,39/lb, merosot menjadi US $c 64,07/lb pada tahun 1999 dan 
menjadi US $c 40,11/lb pada tahun 2000 serta menjadi US $c 23,92/lb pada tahun 2001. 
Keadaan yang hampir sama juga dialami oleh kopi arabika di bursa New York. Pada 
tahun 1998, harga kopi arabika tercatat rata-rata US $c126,27/lb, merosot menjadi US $c 
106,48/lb pada tahun 1999, dan menjadi US $c 94,58 pada tahun 2000 serta menjadi US 
$c 58,86 pada tahun 2001(International Coffee Organization, 2003). 

Penurunan harga kopi terus berlanjut hingga mencapai titik terendah pada Bulan 
Januari 2002. Kemudian harga kopi sedikit menguat sepanjang tahun 2002, tetapi 
penguatan harga tersebut masih belum dapat dijadikan sebagai indikator bahwa krisis 
kopi dunia telah berakhir. Harga kopi robusta di bursa London memang meningkat lebih 
dari dua kali lipat yaitu dari US $c 17,43/lb pada bulan Januari 2002 menjadi US $c 
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36,11/lb pada bulan Desember 2002. Namun kondisi ini lebih banyak karena penyesuaian 
harga terhadap harga kopi arabika. Pada saat harga kopi robusta mencapai titik terendah, 
kopi robusta hanya dihargai 0,3 harga kopi arabika padahal biasanya dihargai antara 0,4-
0,6 harga kopi arabika. 

Sementara itu, harga kopi arabika di bursa New York sepanjang tahun 2002 
mengalami sedikit penguatan, meskipun demikian rata-rata harganya masih dibawah rata-
rata harga tahun 2001. Secara umum harga kopi dunia (harga indikator ICO) tahun 2002 
hanya mengalami peningkatan 4,96% dari US $c 45,60/lb menjadi US $c 47,74/lb. 
Peningkatan harga terus berlanjut hingga Pebruari 2003, kemudian sedikit berfluktuasi 
dengan kecenderungan menurun hingga Juni 2003 (International Coffee Organization, 
2003b). Perkembangan harga kopi dari tahun 1995 hingga juni 2003 dapat dilihat pada 
Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Perkembangan harga kopi dunia. 

 

Perkembangan harga kopi di pasar internasional berpengaruh langsung pada 
harga kopi domestik karena sebagian besar produksi kopi Indonesia sangat tergantung 
pasar dunia. Fluktuasi harga kopi domestik memang tidak persis sama dengan fluktuasi 
harga kopi dunia karena adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat. Pada saat harga kopi dunia terpuruk ketitik terendah awal tahun 2002, petani 
kopi Indonesia sedikit tertolong oleh  melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika, sehingga harga kopi di tingkat petani sedikit menguat dibanding harga akhir 
tahun 2001. Meskipun demikian, harga kopi yang diterima petani masih dibawah biaya 
produksinya. Sebagai contoh, petani di Lampung menerima harga Rp 2700/kg, sementara 
biaya produksinya berkisar antara Rp 3000-3500/kg. 
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IV. UPAYA MEMBANGKITKAN PERANAN KOPI INDONESIA 

Krisis kopi dunia yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, belum 
menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Indonesia sebagai salah satu negara produsen 
utama kopi robusta menghadapi ujian berat, karena selain kondisi tanaman yang sudah 
tua dan mutu produksi yang rendah, kemerosotan harga kopi menyebabkan kebun makin 
tidak terpelihara dan produktivitas makin rendah. Di sisi lain, Vietnam sebagai negara 
pesaing memiliki kebun kopi yang relatif muda, produktivitas tinggi dan mendapat 
dukungan dari pemerintahnya untuk memenangkan persaingan pasar. 

Meskipun demikian, kopi Indonesia masih mempunyai prospek untuk bangkit 
dari keterpurukan karena dari sekian banyak berita buruk tentang komoditas kopi dan 
nasib petaninya, masih ada kabar yang memberikan harapan untuk menyelamatkan 
komoditas kopi dari kehancuran. Keberadaan kopi spesialti dan peluang untuk 
mengembangkan industri hilir kopi berorientasi ekspor dapat dijadikan sebagai sarana 
untuk membangkitkan kembali peranan kopi Indonesia. 

  

4.1. Pengembangan kopi spesialti 

Kopi spesialti di beberapa daerah tampil sebagai penyelamat karena penurunan 
harganya tidak setajam kopi robusta. Sebagai contoh petani kopi Sulawesi Selatan yang 
lebih dari 60% produksi kopinya adalah spesialti Toraja/Kalosi Coffee, nasibnya lebih 
baik dari petani kopi Lampung maupun Sumatera Selatan yang sebagian besar 
memproduksi kopi robusta (Anonim, 2001a). Kenyataan ini kembali mengingatkan 
kepada pelaku bisnis kopi maupun pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan 
kembali komposisi kopi arabika-robusta yang dimiliki Indonesia.   

Indonesia memiliki cukup banyak kopi spesialti yang sudah punya nama di pasar 
internasional seperti Java coffee, Gayo Mountain Coffee, Mandheling Coffee, dan 
Toraja/Kalosi Coffee. Disamping itu masih banyak yang berpotensi sebagai kopi spesialti 
seperti: Bali Coffee, Aceh Highland Coffee, Flores Coffee dan Balliem Haighland 
Coffee. Kopi spesialti tersebut adalah kopi jenis arabika.  

Kopi spesialti asal Indonesia makin populer mulai akhir tahun 1980-an terutama 
dikalangan masyarakat Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada tahun 1997, Indonesia 
menjadi pemasok kopi spesialti terbesar ketiga setelah Kolombia dan Meksiko dengan 
pangsa 10% dari total impor kopi spesialti Amerika Serikat yang besarnya mencapai 75 
ribu ton. Pasar kopi spesialti dunia diperkirakan akan terus meningkat dengan laju 
4,5%/tahun (Mawardi, 1999).  Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk 
melakukan pengembangan kopi arabika spesialti dalam rangka penyesuaian komposisi 
produksi kopi arabika robusta dengan permintaan pasar dunia yang didominasi kopi 
arabika.  
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4.2. Perbaikan Mutu dan Pengembangan Industri Hilir 

Di sisi lain, kopi robusta masih membutuhkan kerja keras untuk bisa bangkit dan 
perlu perubahan paradigma perkopian nasional untuk tetap dapat eksis dalam percaturan 
kopi dunia. Menurut Sumita (2002), pelaku bisnis kopi dituntut untuk memahami prilaku 
konsumen yang makin selektif dengan kecenderungan peningkatan permintaan kopi 
spesial. Produsen kopi harus merubah paradigma dari memproduksi kopi sebanyak-
banyaknya dengan tingkat efisiensi seadanya menjadi memproduksi kopi secara efisien, 
spesial dan berkualitas tinggi. Kopi spesial tidak hanya dimonopoli jenis arabika, tetapi 
kopi robustapun masih mempunyai tempat asal pengolahan pasca panennya diperbaiki 
untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi seperti petik merah, pengolahan basah 
dan pengeringan yang baik. 

Lebih lanjut, untuk membangkitkan peran kopi, selain memperbaiki mutu juga 
perlu mempercepat pengembangan industri hilir kopi dan promosi untuk meningkatkan 
konsumsi kopi domestik. Industri kopi Indonesia seperti jalan ditempat, bahkan produksi 
hasil olahan kopi saat ini diperkirakan masih dibawah produksi tahun 1996 yang 
mencapai 101 ribu ton. Hal ini terjadi karena industri kopi Indonesia umumnya hanya 
ditujukan untuk konsumsi domestik dan daya serap pasar domestik masih lemah, bahkan 
terus menurun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Konsumsi kopi masyarakat 
Indonesia tahun 1998 hanya sebesar 0,45kg/kapita/tahun atau menurun dibanding dua 
tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,7 kg dan 0,6 kg/kapita/tahun (Anonim, 
1999).  

Tingkat konsumsi kopi per kapita masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah 
dibandingkan dengan negara-negara pengimpor seperti masyarakat Eropa yang rata-rata 
mengkonsumsi kopi diatas 5 kg/kapita/tahun dan Amerika Serikat diatas 4 
kg/kapita/tahun (International Coffee Organization, 2003). Karena itu konsumsi kopi 
domestik sangat berpeluang untuk ditingkatkan. Sementara itu pengembangan pasar 
ekspor kopi hasil olahan tampaknya masih menghadapi kendala yang cukup berat kecuali 
kopi instan. 

Industri kopi instan berpeluang besar untuk dikembangkan guna menembus pasar 
internasional. Namun dalam pengembangannya diperlukan biaya investasi yang cukup 
besar dan menuntut terbentuknya jaringan pasar yang luas dan kuat untuk menjamin 
kelayakan investasi. Oleh karena itu untuk mempercepat pengembangan industri hilir 
kopi berorientasi ekspor seyogyanya melalui sistem kerjasama (aliansi strategis) dengan 
pihak asing yang menguasai pasar kopi hasil olahan seperti yang dilakukan oleh PT. 
Aneka Coffee Industry.  

PT. Aneka Coffee Industry adalah perusahaan patungan Indonesia-Jepang yaitu 
antara PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PAN) dan PT Citra Buana Tunggal Perkasa 
dengan Ueshima Coffee Co dan Itochu Crop Japan. Saham dalam membentuk perusahaan 
patungan tersebut masing-masing PAN 65%, Itochu dan Ueshima 25%, sisanya 10% 
Citra Buana. Perusahan ini didirikan tahun 1997, memproduksi kopi bubuk dengan mesin 
berkapasitas 2.400 ton/tahun dan kopi instan dengan kapasitas 1.600 ton/tahun.  

Produksi kopi instan perusahaan patungan tersebut berkembang sangat pesat 
mulai dari 500 ton pada tahun 1997, menjadi 800 ton pada tahun 1998 dan pada tahun 
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1999 hingga Oktober mencapai 1.400 ton. Produksi kopi instan tersebut sebagian besar 
diekspor dengan negara tujuan utama adalah Jepang. Pangsa ekspor ke Jepang mencapai 
30%, sementara negara Asia lainnya 40% dan Eropa Timur 25% serta sisanya 5% untuk 
pasar domestik (Anonim, 1999). 

Volume ekspor PT Aneka Coffee Industry tersebut relatif kecil dibandingkan 
produksi kopi nasional, namun perkembangannya yang begitu pesat menunjukkan bahwa 
pasar ekspor kopi instan masih sangat terbuka dan peluang pengembangan industri hilir 
kopi nasional masih cukup besar. 

 

4.3. Peran Pemerintah 

Pengembangan industri hilir kopi dan promosi untuk meningkatkan konsumsi 
kopi domestik mempunyai arti yang sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan 
biji kopi robusta ke pasar internasional, sekaligus dapat meraih nilai tambah yang lebih 
besar. Disadari bahwa tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pengembangan industri 
hilir kopi sangat berat, khususnya yang menyangkut teknologi dan pemasaran hasil. 
Namun apabila upaya tersebut tidak dilakukan maka Indonesia tidak akan berubah 
sebagai negara produsen bahan baku sejak berabad-abad yang lalu. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian khususnya bagi pengambil kebijakan 
adalah meniru langkah yang dijalankan pemerintah Vietnam untuk membantu petani 
kopinya.  Pemerintah Vietnam berupaya membantu petani kopi dengan berbagai 
kebijakan antara lain: menyediakan kredit lunak dengan bunga 6-7,2%/tahun, 
memberikan dana konpensasi pengganti investasi bagi petani yang mengkonversi kopi 
robusta ke kopi arabika, membebaskan petani kopi dari pajak dan cicilan kredit pada 
tahun 2000-2003, membebaskan eksportir kopi dari pajak dan pungutan hingga tahun 
2004 dan mengizinkan eksportir memasarkan kopi langsung ke pembeli di luar negeri 
tanpa pungutan di pelabuhan. Pembebasan pajak dan pungutan tersebut memungkinkan 
petani Vietnam menerima harga yang lebih baik dibandingkan petani kopi negara lainnya 
(Herman, 2002).  

Indonesia sebagai negara pesaing Vietnam memiliki kebun tidak lebih baik dari 
Vietnam karena tanaman kopi umumnya berumur tua, kebun tidak terawat dan 
produktivitas sangat rendah. Produktivitas kebun kopi petani Indonesia kurang dari 
seperlima produktivitas kebun kopi petani Vietnam yang besarnya mencapai 3-4 ton/ha. 
Oleh karena itu para pengambil kebijakan, khusus pemerintah daerah di sentra produksi 
kopi seyogyanya mengambil langkah-langkah yang lebih intensif untuk membantu petani 
kopinya. Berbagai langkah atau kebijakan yang dapat diambil antara lain: memberikan 
bantuan kepada petani  untuk merehabilitasi kebun kopi, menyediakan dana kredit 
berbunga rendah dan menghapuskan segala bentuk pungutan, baik pajak maupun 
retribusi bagi pelaku bisnis kopi.  

Bantuan pemerintah tersebut sangat dibutuhkan petani kopi Indonesia. Tanpa 
bantuan yang memadai, maka upaya Pemerintah Pusat dan AEKI menjalin kerjasama 
dengan Pemerintah Vietnam untuk menaikan harga kopi menjadi sia-sia. Perbaikan harga 
kopi hanya akan menguntungkan petani Vietnam, sedangkan petani kopi Indonesia akan 
gigit jari.  
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V. PENUTUP 

 Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kopi memegang peranan 
penting bagi perekonomian nasional hingga tahun 1999, tetapi akhir-akhir ini peranannya 
mulai memudar bahkan pada beberapa kasus telah menyengsarakan petani pengelolanya. 
Meskipun demikian, komoditas kopi masih mempunyai prospek untuk bangkit dari 
keterpurukan asal ditangani secara serius oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis 
kopi dan mendapat dukungan dari pemerintah. Keberadaan beberapa macam kopi 
spesialti yang sudah punya nama di pasar internasional, adanya peluang untuk 
memperbaiki mutu kopi robusta, dan peluang untuk pengembangan industri hilir kopi 
merupakan potensi bagi Indonesia untuk tetap eksis dalam perkopian dunia.  

Pelaku bisnis dan pengambil kebijakan jangan banyak membuang waktu dan 
segera mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan pengembangan kopi spesialti, 
merehabilitasi kebun dan memperbaiki mutu kopi robusta, serta mempercepat 
pengembangan industri hilir kopi berorientasi ekspor. Disadari bahwa tugas dan 
tantangan yang dihadapi sangat berat, namun dengan program yang jelas, terarah dan 
menyeluruh untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, maka komoditas kopi 
diharapkan kembali bangkit dan berperanan penting bagi perekonomian nasional. 
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