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Abstrak Kakao merupakan komoditas pertanian utama bagi sebagian besar negara di dunia. Bagi 

Indonesia, kakao merupakan komoditas pertanian penghasil devisa nomor tiga setelah kelapa 

sawit dan karet. Selama 5 tahun terakhir, produksi dan volume grinding kakao dunia, stock biji 

kakao dunia antara 31,5-39,0% dari kebutuhan grinding, dan harga kakao di pasar London mulai 

berangsur naik sejak mencapai harga terendah pada akhir 2017 hingga awal 2018. Kebijakan 

global terkait dengan supply dan demand antara lain penerapan bea keluar bagi biji kakao yang 

diekspor, persyaratan sertifikat karantina, dan sertifikat tentang sanitary and phytosanitary. 

Produksi biji kakao Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, sedangkan 

konsumsi cokelat per kapita Indonesia tumbuh +10%/tahun. Dalam periode tersebut juga, di 

Indonesia terjadi penurunan ekspor berupa biji, karena sebagian besar biji produksi dalam negeri 

diolah menjadi produk setengah jadi, terjadi kenaikan impor biji kakao yang sangat tajam. Stok 

biji kakao di Indonesia meningkat sejalan dengan meningkatnya grinding. Kebijakan pemerintah 

Indonesia terkait supply dan demand kakao nasional antara lain Gernas Kakao, penerapan bea 

keluar bagi biji kakao yang diekspor, dan SNI biji kakao. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap 

kinerja kakao sehingga Indonesia perlu meningkatkan produksi kakaonya. Kebijakan-kebijakan 

yang merangsang pekebun kakao untuk meningkatkan produksinya perlu diciptakan dan 

dijalankan dan perlu adanya regulasi agar mutu biji kakao Indonesia dihargai sama dengan biji 

kakao dari negara lain.  

 

 

   

 

 

Peran Komoditas Kakao di Tingkat Global 

maupun Indonesia 

Kakao merupakan komoditas pertanian utama bagi 

sebagian besar negara di dunia, baik sebagai negara 

pengekspor maupun pengimpor. Menurut 

International Cocoa Organization (ICCO), ada 52 

negara anggota International Cocoa Agreement 

2010, 22 negara adalah pengekspor dan 30 negara 

merupakan pengimpor. 

 

Dengan demikian, baik bagi negara-negara 

pengekspor maupun pengimpor, kakao merupakan 

salah satu sumber pendapatan yang penting bagi 

negara maupun petani serta semua tenaga kerja dan 

perusahaan yang ada dalam rangkaian supply chain-

nya. Bagi Indonesia, kakao merupakan komoditas 

pertanian penghasil devisa nomor tiga setelah kelapa 

sawit dan karet, sumber pendapatan utama bagi 1,7 

juta kepala keluarga petani yang tersebar di hampir 

semua provinsi dan 81 ribu keluarga karyawan 

perkebunan besar, berperan dalam penciptaan 

lapangan kerja, mendorong agribisnis dan 

agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan 

serta pengembangan wilayah (Ditjenbun, 2016). 

 

Analisis kinerja dan prospek ini diperlukan untuk 

dapat dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan 

bagi semua pemangku kepentingan kakao di 

Indonesia, agar kebijakan yang diambil dapat terarah 

sesuai kondisi aktual nasional maupun global. 

 

Kinerja Komoditas Kakao 5 Tahun Terakhir 

di Pasar Internasional 

Kakao di dunia dihasilkan oleh kawasan Afrika 

(terutama dari Pantai Gading, Ghana, Kamerun, 

Nigeria), Amerika (terutama dari Ecuador dan Brasil), 
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dan Asia-Oceania (terutama dari Indonesia dan 

Papua New Guinea). Selama 5 tahun terakhir 

produksi kakao dunia meningkat sekitar 800 ribu ton, 

dari 3,997 juta ton menjadi 4,824 juta ton. Kenaikan 

tersebut terjadi di kawasan Afrika (dari 2,922 juta ton 

menjadi 3,693 juta ton) dan Amerika (dari 677 ribu 

ton menjadi 853 ribu ton. Akan tetapi di kawasan Asia 

terjadi penurunan produksi sebesar 120 ribu ton, dari 

397 ribu ton menjadi 277 ribu ton. 

 

Jumlah kakao yang dikonsumsi di seluruh dunia 

dapat digambarkan dari data grinding, yaitu 

banyaknya biji kakao yang diolah menjadi produk 

setengah jadi/intermediate/semi-finished, yang 

berupa pasta (liquor), lemak (butter), dan bubuk 

(powder). Adapun grinding kakao dilakukan di 

kawasan Eropa (terutama di Belanda dan Jerman), 

Afrika (terutama di Pantai Gading dan Ghana), 

Amerika (terutama di Amerika Serikat dan Brazil), 

serta Asia dan Oceania (terutama di Indonesia dan 

Malaysia). Negara-negara yang melakukan grinding 

kakao belum tentu mengonsumsi semua produk 

yang diolah, ada yang memang dikonsumsi semua di 

dalam negeri, ada yang sebagian diekspor dalam 

bentuk produk olahan setengah jadi.   

 

 
Gambar 1.  Produksi dan volume grinding kakao 

dunia pada lima tahun terakhir 
Sumber: ICCO (2018, 2019, 2020)  

Konsumsi cokelat per kapita di dunia didominasi oleh 

negara-negara Eropa, dengan urutan Swiss (8,8 

kg/kapita/tahun), Austria (8,1 kg/kapita/tahun), 

Jerman (7,9kg/kapita/tahun), Inggris (7,6 

kg/kapita/tahun), dan Swedia (6,6 kg/kapita/tahun). 

Akan tetapi jika dilihat konsumsi total dalam satu 

negara (konsumsi per kapita dikalikan dengan jumlah 

penduduk), Amerika Serikat menduduki tingkat 

pertama (sekitar 1,7 juta ton/tahun), disusul oleh 

Jerman (hampir 1 juta ton/tahun), Brazil (hampir 600 

ribu ton/tahun), Inggris (sekitar 500 ribu ton/tahun), 

Perancis (sekitar 400 ribu ton/tahun), dan Jepang 

(hampir 300ribu ton/tahun).  

 

Ekspor biji kakao dari negara-negara penghasil 

utama selama 5 tahun tampak bahwa terjadi 

peningkatan ekspor biji kakao di kawasan Afrika 

sebanyak sekitar 900 ribu ton, di kawasan Amerika 

sebanyak sekitar 100 ribu ton, dan penurunan di 

kawasan Asia-Oceania sebanyak sekitar 170 ribu ton. 

Penurunan ekspor biji dari kawasan Asia-Oceania 

disebabkan terutama oleh meningkatnya grinding di 

kawasan tersebut, sehingga biji yang dihasilkan 

kawasan tersebut diolah sendiri menjadi produk 

setengah jadi. Di samping itu juga akibat penurunan 

produksi biji yang terjadi di negara penghasil utama 

di kawasan Asia-Oceania.  

 

 
Gambar 2.  Ekspor biji kakao negara pengekspor 

utama selama 2013-2017 
Sumber: FAO  

Selama 5 tahun terakhir, impor biji kakao oleh 

negara-negara konsumen utama meningkat dan stok 

biji kakao dunia antara 1,427-1,722 juta ton, atau 

antara 31,5-39,0% dari kebutuhan grinding. 

 

 
Gambar 3.  Impor biji kakao negara-negara 

konsumen utama selama 2013-2017 
Sumber: FAO  

Selama 5 tahun terakhir, harga tertinggi kakao di 

pasar London tercatat sekitar USD 3.200/ton pada 

pertengahan tahun 2016, kemudian jatuh dan 

mencapai harga terendah sebesar USD 1.900/ton 

pada akhir 2017 hingga awal 2018, selanjutnya 

secara berangsur naik hingga pada tanggal 2 April 

2020 menjadi USD 2.230,01/ton. 
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Gambar 4.  Grafik harga kakao dunia 5 tahun 

terakhir 

 

Kebijakan yang terkait dengan supply terutama 

adalah kebijakan yang diterapkan oleh negara-

negara produsen biji kakao. Salah satu di antaranya 

adalah kebijakan pemerintah Indonesia menerapkan 

bea keluar sejak tahun 2009 bagi biji kakao yang 

diekspor. Hal ini sedikit mempengaruhi jumlah biji 

kakao yang ada di pasar dunia, meskipun tidak 

signifikan, karena pangsa Indonesia hanya sekitar 9-

10% dari total biji kakao di pasar internasional. 

Negara-negara produsen kakao di Afrika juga 

menerapkan bea keluar, tetapi sudah berlangsung 

lama dan besarannya bervariasi. 

 

Kebijakan lain yang terkait dengan supply dan 

demand adalah persyaratan sertifikat karantina dari 

laboratorium yang terakreditasi internasional bagi biji 

kakao yang masuk ke negara pengimpor. Bagi biji 

kakao yang akan masuk ke negara-negara Uni Eropa, 

Jepang, dan Amerika Serikat juga dipersyaratkan 

memiliki sertifikat tentang sanitary and phytosanitary, 

serta dilakukan fumigasi di pelabuhan negara tujuan. 

 

Kebijakan yang terkait dengan harga biasanya 

dihubungkan dengan kualitas biji. Biji kakao dari 

negara-negara Amerika Selatan mendapatkan harga 

premium karena berasal dari jenis Criollo, sebagian 

besar kebun dikelola mengikuti standar pertanian 

organik, dan diolah secara benar dengan melakukan 

fermentasi dan pengeringan yang baik. Biji kakao 

Ghana juga dikenal di pasar internasional sebagai biji 

berkualitas tinggi, meskipun bukan tipe Criollo, tetapi 

pengolahan pasca panen dilakukan mengikuti 

standar yang benar. Kakao Indonesia dikenal di pasar 

internasional sebagai kakao bermutu rendah, karena 

sebagian besar diolah tanpa proses fermentasi, dan 

tidak memenuhi standar internasional. Meskipun 

demikian, terdapat sebagian kecil kakao Indonesia 

yang bermutu baik dan mendapatkan premium dari 

pembeli. 

 

Kinerja Komoditas Kakao 5 Tahun Terakhir 

di Pasar Domestik 

Produksi biji kakao Indonesia selama 5 tahun terakhir 

relatif konstan pada kisaran 590.000-600.000 

ton/tahun. Dari total produksi nasional tersebut, 

perkebunan besar negara (PTP Nusantara) 

menyumbang antara 11.000-13.000 ton/tahun. 

 

 
Gambar 5.  Produksi biji kakao Indonesia selama 5 

tahun terakhir 
Sumber: Ditjenbun (2018); PR= rakyat; PBN = negara; PBS = swasta 

Terdapat data lain mengenai produksi kakao Indonesia 

selama 5 tahun terakhir, yaitu yang dikeluarkan oleh 

International Cocoa Organization (ICCO). Data produksi 

yang dikeluarkan oleh ICCO ini menunjukkan adanya 

penurunan yang konsisten dan signifikan, yaitu dari 320 

ribu ton menjadi 200 ribu ton.   

 

Studi yang dilakukan oleh Swiss Business Hub 

Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2017 

konsumsi cokelat per kapita Indonesia sebesar 0,4 

kg/tahun, dengan pertumbuhan +10%/tahun (Swiss 

Business Hub Indonesia, 2019). Jika mengacu pada 

studi ini, maka perkiraan konsumsi cokelat selama 5 

tahun terakhir di Indonesia seperti pada Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Perkiraan konsumsi cokelat di Indonesia 

pada 5 tahun terakhir 

Tahun Per kapita (kg) Konsumsi nasional (ribu ton) 

2016 0,36 93.600 
2017 0,40 104.000 
2018 0,44 114.400 
2019 0,48 125.840 
2020 0,53 138.424 

 

Dalam 5 tahun terakhir, ekspor Indonesia tidak hanya 

berupa biji kakao saja, tetapi juga berupa produk  lahan 

setengah jadi, yaitu pasta, lemak, dan bubuk; serta 

produk akhir berupa cokelat. Terjadi penurunan ekspor 

berupa biji, dari sekitar 39 ribu ton menjadi 30 ribu ton 

per tahun. Hal ini disebabkan karena sebagian besar biji 

produksi dalam negeri diolah menjadi produk setengah 

jadi (pasta, lemak, dan bubuk).   
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Ekspor pasta dari tahun 2015 ke 2019 menurun 

tinggal sekitar separuh. Hal ini disebabkan 

kebanyakan pasta diproses lanjut di dalam negeri 

menjadi lemak, karena harga lemak sangat menarik. 

Ini terlihat dari ekspor lemak yang meningkat, dari 

sekitar 114 ribu ton menjadi 136 ribu ton. Ekspor 

bubuk juga tampak meningkat, hal ini sebagai akibat 

meningkatnya proses lanjutan dari pasta menjadi 

lemak, yang mana proses tersebut menghasilkan 

hasil ikutan berupa cocoa cake yang kemudian 

digiling menjadi bubuk. Ekspor cokelat menunjukkan 

sedikit kenaikan, yang disebabkan adanya pabrik 

pengolahan baru yang menghasilkan cokelat siap 

konsumsi. 

 

Impor biji kakao oleh Indonesia selama 5 tahun 

terakhir meningkat sangat tajam, dari hanya 53 ribu 

ton menjadi 234 ribu ton. Hal ini akibat meningkatnya 

kapasitas grinding di dalam negeri serta kurangnya 

bahan baku biji kakao dari dalam negeri. Impor 

produk setengah jadi berupa pasta, lemak, dan 

bubuk juga meningkat, sedangkan impor cokelat siap 

konsumsi relatif konstan. 

 

 
Gambar 6.  Ekspor impor produk kakao Indonesia 

selama 5 tahun terakhir 
Sumber: BPS (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

Seperti halnya yang ada di seluruh dunia, stok biji 

kakao berkisar antara 30-40% dari grinding. Dengan 

asumsi bahwa stok biji kakao di Indonesia juga 

mengikuti pola stok yang ada di seluruh dunia, maka 

dapat dihitung angka pendekatan stok biji kakao 

Indonesia selama lima tahun terakhir seperti pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Stok biji kakao di Indonesia selama 5 

tahun terakhir 

Tahun Stok (ribu ton) 

2015/2016 132 
2016/2017 177 
2017/2018 181 
2018/2019 164 
2019/2020 161 

 

Fluktuasi harga biji kakao di Indonesia selalu 

mengikuti harga internasional. Adapun harga yang 

diterima petani Indonesia (farm gate price) sebesar 

65% sampai 77,3% dari harga internasional (Tsowou 

& Gayi, 2019; Neilson et al., 2013). Dengan demikian 

rata-rata farm-gate price kakao di Indonesia sebesar 

71,15% dari harga internasional di London. Dengan 

mengalikan harga bulanan internasional (USD) 

terhadap persentase farm-gate price Indonesia 

(71,15%) dan kurs rata-rata Rupiah terhadap USD 

pada tiap-tiap bulan, diperoleh harga rata-rata 

bulanan biji kakao yang diterima petani Indonesia 

selama 5 tahun terakhir, seperti pada Gambar 7. 

Tampak bahwa harga terendah terjadi di sekitar April 

2017 hingga Januari 2018 sebesar sekitar Rp 

18.000/kg, dan harga tertinggi dicapai pada sekitar 

bulan April 2016 sebesar 

Rp 30.000/kg. 

 

 
Gambar 7.  Grafik harga kakao yang diterima rata-

rata petani Indonesia 5 tahun terakhir 

 

Supply kakao di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

jumlah produksi yang dihasilkan petani, karena 95% 

lebih kakao Indonesia dihasilkan oleh petani, dan 

sekitar 70% dihasilkan oleh petani dari provinsi 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, 

dan Sulawesi Tenggara. Kebijakan yang membantu 

petani seperti Gernas Kakao di tahun 2009-2013 

sangat berperan dalam meningkatkan dan 

mempertahankan supply kakao di Indonesia. 

 

Demand biji kakao di Indonesia meningkat setelah 

tahun 2009 pemerintah menerapkan bea keluar bagi 

biji kakao yang diekspor. Besarnya bea keluar ini 

tergantung kepada harga kakao internasional, yaitu 

nol jika harga kakao di bawah USD 2.000/ton, 5% jika 

harga antara USD 2.000–2.750/ton, 10% jika harga 

antara USD 2.750-3.500/ton, dan 15% jika harga 

lebih dari USD 3.500/ton. Setelah diterapkannya 

kebijakan ini, beberapa perusahaan asing kemudian 

membangun pabrik di Indonesia, antara lain di Batam 

dan Gresik. 
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Harga biji kakao di Indonesia dipengaruhi oleh pasar 

dunia dan kualitas. Kebijakan mengenai harga secara 

langsung tidak ada, hanya ada standar kualitas biji 

kakao yang berupa SNI yang bersifat voluntary. Di 

pasar dalam negeri, kebanyakan harga ditentukan 

oleh kualitas biji seperti kadar air, kadar biji rusak dan 

kadar kotoran. Untuk kakao edel yang diproduksi 

oleh PTP Nusantara XII, penentuan harga dilakukan 

langsung antara penjual dan pembeli, dan harga 

kakao edel selama ini selalu 2-5 kali lipat di atas harga 

kakao reguler internasional. Akhir-akhir ini sebagian 

kecil kakao Indonesia yang diproses secara benar, 

antara lain dari Manokwari, Sumba, Bali, dan 

Kalimantan Timur; telah mendapatkan apresiasi 

harga yang baik dari pembeli, baik pembeli lokal 

maupun pembeli dari Eropa. 

 

 

Prospek Pasar Internasional dan Pasar 

Domestik Kakao 

Dalam jangka pendek, pandemi Covid-19 telah 

mempengaruhi nilai tukar USD terhadap Rupiah. 

Kenaikan nilai USD terhadap Rupiah dimulai pada 

tanggal 20 Februari 2020, dari di bawah Rp 

14.000/USD hingga tanggal 3 April 2020 telah 

menyentuh angka Rp 16.500/USD. Di sisi lain, harga 

kakao internasional turun, dari USD 2716,21/ton di 

bulan Februari 2020 menjadi USD 2.338,47/ton di 

bulan Maret 2020. Pada tanggal 3 April 2020 harga 

kakao internasional tercatat turun lagi menjadi USD 

2.218,47/ton. 

 

Hasil analisis FAO menunjukkan bahwa pandemi 

Covid-19 berpengaruh terhadap semua aspek 

pangan dan pertanian, termasuk kakao. Pembatasan 

gerak dan pembatasan berkumpul akan berpengaruh 

terhadap produksi. Distribusi pupuk dan semua 

sarana produksi akan terhambat, sehingga akan 

menurunkan produksi. Demikian juga pengangkutan 

hasil ke pasar juga terhambat, prosesing di pabrik, 

dan distribusi produk ke outlet retail. Kesemuanya ini 

akan berdampak terhadap penurunan supply. 

 

Dengan pembatasan gerak manusia, seruan work 

from home, menyebabkan banyak para pekerja 

terutama sektor non-formal yang kehilangan 

penghasilan. Hal ini akan memaksa mereka 

mengurangi dan menyeleksi bahan kebutuhan yang 

akan dibeli. Cokelat yang bukan merupakan bahan 

pokok akan ditempatkan posisi non-prioritas untuk 

dibeli. Dengan demikian diprediksi demand cokelat 

dan produk kakao lainnya akan menurun. Diduga 

turunnya harga kakao dunia yang cukup tajam dari 

bulan Februari 2020 ke Maret 2020 (Tabel 3) sedikit 

banyak juga disebabkan oleh turunnya demand 

akibat pandemi Covid-19. 

 

Tabel 3.  Harga kakao internasional pada bulan 

Januari-Maret 2020 

Tahun US$/ton 

Januari 2020 2.603,07 
Februari 2020 2.716,21 

Maret 2020 2.338.47 

 

Karena Covid-19 ini menimpa semua negara di dunia, 

termasuk negara-negara besar seperti China, AS, 

dan negara-negara Uni Eropa yang menguasai 

perekonomian dunia, maka dampaknya juga akan 

mempengaruhi perekonomian global, nilai tukar mata 

uang, dan arus impor bagi negara-negara yang 

ketergantungannya terhadap impor tinggi. Turunnya 

nilai mata uang Rupiah terhadap USD diduga juga 

disebabkan oleh adanya Covid-19. 

Jika dilihat trend jangka menengah, baik itu produksi, 

konsumsi, dan harga; bisnis kakao tetap kelihatan 

prospektif. Meskipun produksi dunia terus meningkat, 

tetapi grindings yang merupakan cerminan dari 

konsumsi juga terus meningkat. Ditambah lagi dengan 

harga yang relatif stabil. Demand yang meningkat juga 

disebabkan makin bertambahnya konsumen yang 

menginginkan healthy chocolate berupa dark chocolate 

yaitu cokelat dengan bahan baku kakao yang tinggi. 

 

Ditinjau dari produksi dan kebutuhan industri di 

dalam negeri, Indonesia saat ini merupakan net 

importer kakao. Selama lima tahun terakhir impor biji 

kakao Indonesia terus meningkat, hingga pada tahun 

2019 mencapai 235 ribu ton. Hal ini menambah nilai 

prospek bisnis kakao makin tinggi. 

 

Saran Kebijakan Produksi dan Perdagangan 

Dari uraian di muka, sangat disarankan Indonesia 

meningkatkan produksi kakaonya. Kebijakan-

kebijakan yang merangsang petani dan pekebun 

kakao untuk meningkatkan produksinya perlu 

diciptakan dan dijalankan. Kekurangan bahan baku 

industri sebanyak 235 ribu ton per tahun merupakan 

peluang bagi peningkatan produksi tanpa perlu 

memikirkan pemasarannya. Kekurangan tersebut 

juga membuka peluang pembukaan kebun baru. Jika 

diasumsikan bahwa produktivitas rata-rata kebun 

yang tanamannya sudah dewasa sebesar 700 kg biji 

kakao kering per tahun, maka 235 ribu ton biji kakao 

tersebut setara dengan 336.000 hektar kebun kakao. 

 

Perdagangan kakao di Indonesia sudah menganut 

perdagangan bebas sesuai dengan kondisi pasar. 

Meskipun demikian karena saat ini biji kakao 
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Indonesia dinilai oleh pasar internasional sebagai biji 

kakao bermutu rendah, maka perlu adanya regulasi 

yang kuat dari pemerintah agar mutu biji kakao 

Indonesia dihargai sama dengan biji kakao dari 

negara lain. 

 

Penerapan SNI biji kakao secara wajib namun 

bertahap akan membawa biji kakao Indonesia 

berkualitas baik di pasar internasional. Mengingat 

saat ini sudah mulai tumbuh industri cokelat di dalam 

negeri, baik yang skala rumah tangga maupun 

industri cokelat artisan berkualitas premium, yang 

kesemuanya memerlukan biji berkualitas baik, maka 

kebutuhan biji kakao berkualitas tinggi akan makin 

meningkat. Hal ini juga diperkuat sudah adanya 

permintaan biji kakao Indonesia yang bermutu baik 

dari chocolatier di Eropa. 
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