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Abstrak Kopi merupakan komoditas pertanian utama bagi sebagian besar negara di dunia. Selama lima 

tahun terakhir produksi kopi dunia meningkat 21 juta karung. Selama lima tahun terakhir terjadi 

kenaikan konsumsi sekitar 10 juta karung, diduga terkait dengan meningkatnya trend minum kopi 

sebagai pengganti minuman beralkohol atau bersoda. Di semua negara konsumen kopi terbesar 

dunia terjadi peningkatan impor biji kopi, kecuali  Jepang. Selama 5 tahun terakhir, terjadi 

penurunan stock biji kopi dunia sebanyak sekitar 10 juta karung. Selama 5 tahun terakhir, terjadi 

penurunan harga pada semua jenis kopi. Kebijakan yang terkait dengan supply dan demand 

adalah persyaratan sertifikat tentang sanitary and phytosanitary, serta dilakukan fumigasi di 

pelabuhan negara tujuan. Kebijakan yang terkait dengan harga biasanya dihubungkan dengan 

kualitas biji, dan adanya sertifikat sustainability. Produksi biji kopi Indonesia sekitar 600 ribu ton 

per tahun. Konsumsi kopi nasional Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan 

yang konsisten dengan estimasi rata-rata konsumsi kopi per kapita saat ini di Indonesia sekitar 

1,11 kg/kapita/tahun. Ekspor dalam bentuk biji (green bean maupun sangrai) menurun, sebaliknya 

ekspor dalam bentuk bubuk, kopi instan, dan minuman kopi terus meningkat; kecuali kopi instan 

pada tahun 2019 tiba-tiba menurun. Stok biji kopi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir menurun. 

Impor kopi oleh Indonesia selama 5 tahun terakhir terus meningkat, kecuali dalam bentuk biji 

sangrai yang sedikit menurun. Stok biji kopi di Indonesia selama 5 tahun terakhir terus menurun. 

Harga kopi arabika Indonesia selama 5 tahun terakhir menurun, sedangkan harga robusta 

Indonesia konstan. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap semua aspek pangan dan 

pertanian, termasuk kopi. Kebijakan-kebijakan yang merangsang petani dan pekebun kopi untuk 

meningkatkan produksi dan mutunya sangat diperlukan.  

 

   

 
 

 

Peran Komoditas Kopi di Tingkat Global 

maupun Indonesia 

Kopi merupakan komoditas pertanian utama bagi 

sebagian besar negara di dunia, baik sebagai negara 

pengekspor maupun pengimpor. Menurut International 

Coffee Organization (ICO), ada 49 negara anggota 

ICO, 43 negara adalah pengekspor dan 6 

negara/kumpulan negara merupakan pengimpor. 

 

Dengan demikian, baik bagi negara-negara 

pengekspor maupun pengimpor, kopi 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, kopi merupakan komoditas 

pertanian penghasil devisa nomor empat setelah 

kelapa sawit, karet, dan kakao; sumber pendapatan 

utama bagi 1,8 juta kepala keluarga petani yang 

tersebar di hampir semua provinsi dan 69 ribu keluarga 

karyawan perkebunan besar, berperan dalam 

penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan 

agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta 

pengembangan wilayah (Ditjenbun, 2018). 

 

Analisis kinerja dan prospek ini diperlukan untuk dapat 

dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi 

semua pemangku kepentingan kopi di Indonesia, agar 

kebijakan yang diambil dapat terarah sesuai kondisi 

aktual nasional maupun global. 
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Kinerja Komoditas Kopi 5 Tahun Terakhir di 

Pasar Internasional 

Kopi di dunia dihasilkan oleh negara-negara yang 

dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan musim atau 

bulan panen rayanya, yaitu kelompok April (Angola, 

Bolivia, Brazil, Burundi, Ekuador, Indonesia, 

Madagaskar, Malawi, Papua New Guinea, Paraguay, 

Peru, Rwanda, Timor Leste, dan Zimbabwe), kelompok 

Juli (Congo, Cuba, Dominican Republic, Haiti, 

Philippines, Tanzania, dan Zambia), serta kelompok 

Oktober (Benin, Cameroon, Central African Republic, 

Colombia, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Democratic 

Republic of Congo, El Salvador, Equatorial Guinea, 

Ethiopia, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, 

Honduras, India, Jamaica, Kenya, Lao, Liberia, Mexico, 

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panama, Sierra Leone, Sri 

Lanka, Thailand, Togo, Trinidad & Tobago, Uganda, 

Venezuela, Viet Nam, dan Yemen).  

 

Selama 5 tahun terakhir produksi kopi dunia meningkat 

sekitar 21 juta karung, dari 150 juta karung menjadi 171 

juta karung. Kenaikan tersebut terjadi di semua 

kelompok negara produsen, yaitu di kelompok April 

(dari 69 juta karung menjadi 78 juta karung), kelompok 

Juli (dari 1,8 juta karung menjadi 2,3 juta karung), dan 

di kelompok Oktober (dari 78 juta karung menjadi 89 

juta karung).   

 

Menurut posisinya, data ICO menunjukkan bahwa 

posisi Indonesia sebagai produsen kopi di dunia tidak 

mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir, yaitu 

tetap sebagai produsen terbesar keempat, setelah 

Brazil, Vietnam dan Kolombia. Akan tetapi, jika dilihat 

dari volume produksinya cenderung mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 2014/2015 hampir 11 juta 

karung dengan kontribusi Indonesia terhadap total 

produksi kopi dunia sekitar 7,3%. 

 

Sedangkan, pada tahun 2018/2019 produksi kopi 

Indonesia sekitar 9,5 juta karung atau 5,5% dari total 

produksi kopi dunia. Penurunan produksi ini 

diperkirakan akibat cuaca yang kadang-kadang sedikit 

ekstrem, umur tanaman yang mayoritas berumur tua, 

serta sistem budidaya 

non intensif yang dilakukan petani. 

 

Menurut ICO, produksi kopi dunia pada tahun 

2019/2020 mengalami penurunan yang diperkirakan 

sebesar 0,9% sehingga total produksi mencapai sekitar 

167 juta karung. Produksi kopi arabika mengalami 

penurunan sebesar 2,7% sehingga total produksi kopi 

arabika adalah sekitar 95 juta karung, sedangkan 

produksi kopi robusta dunia meningkat sebesar 1,5% 

dengan total produksi kopi robusta 71,72 juta karung. 

Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi kopi di 

Amerika Selatan, termasuk Brazil. Menurut ICO, total 

produksi kopi di Brazil mengalami penurunan sebesar 

12,2% atau sekitar 57 juta karung dibandingkan tahun 

sebelumnya, dimana penurunan produksi kopi arabika 

mencapai 37 juta karung dan sisanya adalah 

penurunan produksi kopi robusta. Sedangkan, 

produksi kopi di Kolombia meningkat 1,7% serta Asia 

dan Oceania, termasuk Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan sekitar 1,9%. 

 

 
Gambar 1.  Konsumsi kopi dunia per kapita 
Sumber: ICO, Reuters  

Konsumsi kopi per kapita tertinggi di dunia terdapat di 

negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia; dengan 

urutan Finlandia (11,9 kg/kapita/tahun), Jerman (6,5 

kg/kapita/tahun), Italia (5,8 kg/kapita/tahun), Brazil (5,7 

kg/kapita/tahun), Amerika Serikat (4,1 kg/kapita/tahun), 

dan Jepang (3,4 kg/kapita/tahun). Akan tetapi jika 

dilihat konsumsi total dalam satu negara (konsumsi per 

kapita dikalikan dengan jumlah penduduk), Amerika 

Serikat menduduki tingkat pertama (26,5 juta 

karung/tahun), disusul oleh Jerman (9,4 juta 

karung/tahun), Jepang (7,8 juta karung/tahun), 

Perancis (5,7 juta karung/tahun), Italia (5,6 juta 

karung/tahun) , Rusia (4,2 juta karung/tahun), Spanyol 

(3,2 juta karung/tahun), dan Inggris (2,8 juta 

karung/tahun).. 

 

 
 

Gambar 2.  Konsumsi kopi di negara-negara 

pengimpor 
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Jumlah kopi yang dikonsumsi di seluruh dunia dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumsi di negara-

negara pengimpor dan konsumsi di negara-negara 

pengekspor (atau dikonsumsi sendiri). Selama lima 

tahun terakhir terjadi kenaikan konsumsi sekitar 10 juta 

karung, dari 127 juta karung menjadi 137 juta karung. 

Kenaikan tersebut diduga terkait dengan meningkatnya 

trend minum kopi sebagai pengganti minuman 

beralkohol atau bersoda. Kenaikan yang terjadi di 

negara-negara pengimpor dan pengekspor hampir 

sama, yaitu masing-masing sekitar 5 juta karung. 

 

Ekspor biji kopi dari negara-negara kelompok April, Juli, 

dan Oktober terjadi peningkatan ekspor biji kopi di 

kelompok Juli sebanyak sekitar 400 ribu karung, di 

kelompok Oktober sekitar 11 juta karung, dan di kelompok 

April relatif konstan. Konstannya ekspor di kelompok April 

diduga karena meningkatnya konsumsi di negara-negara 

produsen itu sendiri, sehingga kenaikan produksi yang 

terjadi sebagian dikonsumsi sendiri. 

 

Impor biji kopi oleh negara-negara pengimpor utama 

selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan impor biji 

kopi, kecuali Jepang. Selama 5 tahun terakhir, terjadi 

penurunan stock biji kopi dunia sebanyak sekitar 10 

juta karung, dari 28 juta karung menjadi 18 juta karung. 

Penurunan tersebut terjadi di semua kelompok negara 

produsen, dan penurunan terbesar terjadi di kelompok 

April sebanyak sekitar 8 juta karung. 

 

Di pasar internasional, kopi dikelompokkan menjadi 4 

jenis, yaitu Colombian Mild (arabika olah basah), Other 

Mild (arabika olah basah), Brazilian Naturals (arabika 

olah kering), dan Robusta. Selama 5 tahun terakhir, 

terjadi penurunan harga pada semua jenis kopi. 

Penurunan harga kopi arabika lebih tajam daripada 

robusta, sehingga selisih harga kopi arabika dengan 

robusta makin mengecil. 

 

 
Gambar 3. Grafik harga kopi dunia 5 tahun terakhir 

 

Kebijakan yang terkait dengan supply dan demand 

adalah persyaratan sertifikat tentang sanitary and 

phytosanitary, serta dilakukan fumigasi di pelabuhan 

negara tujuan. Kebijakan yang terkait dengan harga 

biasanya dihubungkan dengan kualitas biji, dan adanya 

sertifikat sustainability (Utz, Rainforest Alliance, 

C.A.F.E. Practices, Organic, Fair Trade, dan 

sebagainya). Kopi yang masuk dalam kelompok 

specialty juga mendapatkan harga yang lebih tinggi 

daripada yang non-specialty. 

 

Kinerja Komoditas Kopi 5 Tahun Terakhir di 

Pasar Domestik 

Data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan 

bahwa produksi biji kopi Indonesia selama 5 tahun 

terakhir meningkat sebesar 50 ribu ton, dari sekitar 639 

ribu ton menjadi 729 ribu ton. Peningkatan produksi 

tersebut terjadi hanya pada perkebunan rakyat, 

sedangkan pada perkebunan besar negara maupun 

swasta relatif konstan. Dari total produksi nasional 

tersebut, perkebunan besar negara (PTP Nusantara) 

menyumbang antara 14.000-20.000 ton/tahun. 

 

Terdapat data lain mengenai produksi kopi Indonesia 

selama 5 tahun terakhir, yaitu yang dikeluarkan oleh 

International Coffee Organization (ICO). Data produksi 

yang dikeluarkan oleh ICO ini menunjukkan adanya sedikit 

fluktuasi, namun secara rata-rata cenderung turun.   

 

Tabel 1.  Produksi biji kopi Indonesia selama 5 tahun 

terakhir menurut ICO (ribu ton). 

Tahun 
Produksi  

(ribu karung) 
Produksi  

(ton) 
2014/2015 10.946 656.760 
2015/2016 12.585 755.100 
2016/2017 11.541 692.460 
2017/2018 10.852 651.120 
2018/2019 9.418 565.080 

Sumber: ICO 2018; 2019; 2020 

Konsumsi kopi nasional Indonesia selama lima tahun 

terakhir menunjukkan kenaikan yang konsisten, mulai 

sebanyak 4.417 ribu karung (setara dengan 265 ribu 

ton) menjadi 4.800 ribu karung (setara dengan 288 ribu 

ton). Jika diasumsikan bahwa jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 260 juta jiwa, maka rata-rata 

konsumsi kopi per kapita saat ini di Indonesia adalah 

1,11 kg/kapita/tahun.  

 

Tabel 2.  Konsumsi nasional kopi di Indonesia lima 

tahun terakhir 

Tahun 
Konsumsi  

(ribu karung) 
Konsumsi 

( ton) 
2014/2015 4.417 265.020 
2015/2016 4.550 273.000 
2016/2017 4.650 279.000 
2017/2018 4.750 285.000 
2018/2019 4.800 288.000 

Sumber: ICO 2020 
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Ekspor kopi Indonesia tidak hanya berupa biji kopi 

saja, tetapi juga berupa biji kopi sangrai, kopi bubuk, 

kopi instan, dan minuman berbasis kopi. Ekspor dalam 

bentuk biji (green bean maupun sangrai) menurun, 

sebaliknya ekspor dalam bentuk bubuk, kopi instan, 

dan minuman kopi terus meningkat; kecuali kopi instan 

pada tahun 2019 tiba-tiba menurun. Terlepas dari 

anomali data ekspor kopi instan tahun 2019, 

peningkatan ekspor produk olahan tersebut 

menunjukkan adanya industrialisasi kopi di Indonesia. 

Hal ini sangat baik bagi penciptaan nilai tambah kopi di 

dalam negeri.  

 

Impor kopi oleh Indonesia selama 5 tahun terakhir terus 

meningkat, baik dalam bentuk biji, bubuk, kopi instan, 

maupun minuman kopi. Hanya biji sangrai saja yang 

impornya sedikit menurun. Stok biji kopi di Indonesia 

selama 5 tahun terakhir terus menurun, dari 600 ribu 

karung menjadi 400 ribu karung, atau setara dengan 24 

ribu ton. 

 

Tabel 3.  Stok biji kopi di Indonesia lima tahun 

terakhir 

Tahun 
Stok 

(ribu karung) 
2014/2015 600 

2015/2016 450 

2016/2017 500 

2017/2018 500 

2018/2019 400 
Sumber: ICO 2020 

Kopi Indonesia yang diperdagangkan di pasar 

internasional dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

Arabika Brazilian Naturals dan Robusta. Fluktuasi harga 

biji kopi di Indonesia selalu mengikuti harga 

internasional. Adapun harga yang diterima petani 

Indonesia (farm gate price) untuk arabika rata-rata 

lebih tinggi daripada harga Brazilian Naturals di pasar 

internasional, yaitu sebesar 108%, sedangkan untuk 

robusta sebesar 63%. Harga rata-rata biji kopi yang 

diterima petani Indonesia selama 5 tahun terakhir, 

seperti pada Gambar 4. Tampak bahwa harga arabika 

menurun, sedangkan harga robusta konstan. Harga 

per 7 April 2020 untuk Brazilian Naturals US cents 

116,14 per/lb dan Robusta US cents 65,45/lb, atau 

setara dengan Rp 42.017/kg untuk arabika dan Rp 

23.678/kg untuk robusta. 

 

 
Gambar 4.  Grafik harga kopi yang diterima rata-rata 

petani Indonesia 5 tahun terakhir 

 

Supply kopi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

jumlah produksi yang dihasilkan petani, karena 95% 

lebih kopi Indonesia dihasilkan oleh petani. Daerah 

penanaman kopi arabika Indonesia terutama ada di 

Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan kopi robusta di 

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.  

 

Kebijakan yang membantu petani seperti yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sangat 

berperan dalam meningkatkan dan mempertahankan 

supply kopi di Indonesia. Demand biji kopi di Indonesia 

meningkat dengan tumbuhnya roaster dan retailer kopi 

di hampir semua wilayah di Indonesia, baik di kota 

maupun desa. Harga biji kopi di Indonesia dipengaruhi 

oleh pasar dunia dan kualitas. Kebijakan mengenai 

harga secara langsung tidak ada, hanya ada standar 

kualitas biji kopi 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. Saat ini pasar kopi Indonesia 

juga sudah mengalami segmentasi ke arah kelas 

specialty dan single origin serta dilengkapi dengan 

sertifikat sustainability, organik, dan indikasi geografis. 

Kebijakan yang mendorong ke arah hal-hal tersebut 

akan menjadikan kopi Indonesia makin mendapatkan 

apresiasi di pasar domestik maupun internasional. 

 

 

Prospek Pasar Internasional dan Pasar 

Domestik Kopi 

Dalam analisis prospek ini digunakan metode time 

series trend, baik menyangkut produksi, konsumsi, dan 

harga; baik internasional maupun nasional. Khusus 

untuk konsumsi selain didekati dari aspek kuantitas, 

juga dilihat kecenderungan konsumen yang saat ini 

mengarah ke specialty coffee dan certified coffee. 

 

Dalam jangka pendek, pandemi Covid-19 telah 

mempengaruhi nilai tukar USD terhadap Rupiah. 



6 

Dalam Gambar 5 tampak bahwa 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 kopi internasional relatif stabil pada 

kisaran UScent 102,00-109,05/lb. 

 

 
Gambar 5.  Kurs USD ke Rupiah antara Januari-April 

2020 

 

Hasil analisis FAO menunjukkan bahwa pandemi 

Covid-19 berpengaruh terhadap semua aspek pangan 

dan pertanian, termasuk kopi. 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, pengolahan di pabrik, dan distribusi produk 

ke outlet retail. Kesemuanya ini akan berdampak 

terhadap penurunan supply.  

 

Tabel 4.  Harga composite kopi internasional pada 

bulan Januari-Maret 2020 

Tahun US$ cent/lb 

Januari 2020 106,89 

Februari 2020 102,00 

Maret 2020 109,05 

 

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. Kopi yang bukan merupakan 

bahan pokok akan ditempatkan posisi non-prioritas untuk 

dibeli. Dengan demikian diprediksi demand kopi dan 

produk kopi lainnya akan menurun. 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. 

 

Dari analisis Ikatan Alumni Departemen Matematika 

Universitas Indonesia, dihasilkan tiga skenario kapan 

berakhirnya pandemi Covid-19. Dari tiga skenario 

tersebut, skenario kedua yang dianggap paling kuat, 

menyatakan bahwa puncak pandemi akan terjadi pada 

tanggal 2 Mei 2020, dan pandemi akan berakhir pada 

akhir Juni atau awal Juli 2020. Dari prediksi ini 

diharapkan pada bulan Juli 2020 perekonomian dunia 

sudah mulai bergerak untuk pulih kembali. 

 

Dilihat dari sistem usahatani kopi di perkebunan rakyat 

yang masih tradisional, yaitu ditandai dengan minimnya 

penggunaan input pertanian, misalnya pupuk 

anorganik. Maka dengan adanya pandemi Covid-19 

produksi kopi Indonesia diprediksi tidak berpengaruh 

signifikan. Sedangkan, bagi negara-negara produsen 

lainnya yang menggunakan sistem usahatani intensif 

diprediksikan dampak Covid-19 akan lebih besar 

dalam mempengaruhi produksi kopi negara-negara 

tersebut. 

 

Kopi masih sangat prospektif untuk dikembangkan 

dalam jangka pendek baik di pasar internasional 

maupun pasar domestik. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir 

pada beberapa bulan ke depan maka diprediksi 

perdagangan kopi akan kembali seperti semula. 

Bahkan, pada masa recovery pandemi Covid-19 

memberikan peluang pasar yang lebih besar bagi 

Indonesia, asalkan petani dan perkebunan besar 

negara tetap melakukan pemeliharaan kopi. 

 

Jika dilihat tren jangka menengah, produksi dan 

konsumsi meningkat, namun harga turun. Dari ketiga 

hal tersebut, maka bisnis kopi tetap prospektif, 

meskipun harus dilakukan dengan hati-hati. Demand 

yang meningkat juga disebabkan makin bertambahnya 

konsumen yang beralih dari minuman beralkohol dan 

bersoda ke kopi. 

 

Ditinjau dari produksi di dalam negeri, Indonesia saat 

ini masih memerlukan impor kopi. Selama lima tahun 

terakhir impor biji kopi Indonesia terus meningkat, 

hingga pada tahun 2019 mencapai 30 ribu ton. Hal ini 

menambah nilai prospek bisnis kopi makin tinggi.. 

 

Saran Kebijakan Produksi dan Perdagangan 

Dari uraian di muka, sangat disarankan Indonesia 

meningkatkan produksi kopinya. Kebijakan-kebijakan 

yang merangsang petani dan pekebun kopi untuk 
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meningkatkan produksinya perlu diciptakan dan 

dijalankan agar Indonesia dapat selalu memanfaatkan 

peluang pasar. Impor biji kopi yang terus meningkat 

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 kopi 

kering per tahun, maka 30 ribu ton biji kopi tersebut 

setara dengan 43.000 hektar kebun kopi. 

 

Perdagangan kopi di Indonesia sudah menganut 

perdagangan bebas sesuai dengan kondisi pasar. 

Untuk kopi arabika bahkan harga kopi di Indonesia 

lebih tinggi daripada harga internasional, sedangkan 

untuk robusta masih lebih rendah. Penerapan SNI biji 

kopi secara wajib namun bertahap akan membawa biji 

kopi Indonesia berkualitas baik di pasar internasional. 

Mengingat saat ini sudah banyak roaster dan retailer 

kopi di dalam negeri, baik yang skala menengah 

maupun tinggi, yang kesemuanya memerlukan biji 

berkualitas baik, maka kebutuhan biji kopi berkualitas 

tinggi akan makin meningkat. Hal ini juga diperkuat 

sudah adanya permintaan biji kopi Indonesia yang 

bermutu baik dari para konsumen di Eropa maupun 

Amerika. 

 

Saat ini tanaman kopi dalam skala luas hanya 

diusahakan oleh PTPN XII dan PTPN IX. yang terdiri 

atas kopi robusta dan kopi arabika. Areal kopi di kedua 

PTPN tersebut pun semakin berkurang. Kebutuhan 

konsumen akan biji kopi premium terus meningkat. 

Oleh karena itu peningkatan produktivitas maupun 

produksi kopi sangat disarankan. Strategi penggunaan 

mekanisasi ringan untuk mengurangi kekurangan 

tenaga kerja maupun menekan upah sangat 

disarankan. 
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