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Belum ada faktor-faktor fundamental yang mengubah pergerakan harga kopi dunia 

maupun kopi domestik. Berlebihnya pasokan dibandingkan dengan permintaan kopi 

menekan harga kopi. Dari sisi permintaan, beluma ada faktor yang dapat meningkatkan 

permintaan karena perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang belum berubah dari 

perkiraan sebelumnya. Pergerakan minggu ini serupa dengan pergerakan minggu 

sebelumnya. Kopi Arabika dan Kopi Robusta mengalami penurunan harga secara 

bertahap seperti pada pekan sebelumnya. 

 

 

Harga kopi di Medan diawali pada level Rp. 57.612 di awal pekan kemudian menjadi Rp. 

55.790. Sedangkan harga kontrak berjangka ACF dan kontrak berjangka bulan Maret di 

New York juga bergerak menurun. Dalam Rp/kg harga kontrak ACF bergerak dari Rp. 

62.250/kg menjadi Rp. 64.750 di akhir pekan. Di sisi lain, harga kontrak berjangka untuk 

pengiriman bulan Maret 2019 di bursa berjangka New York juga menurun dari Rp. 

37.398/kg menjadi rp. 36.605/kg.

diperlihatkan pada Gambar 3 di bawah. Seperti minggu lalu, terjadi penguatan harga 

Rupiah pada akhir pekan. 
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Gambar 1: Harga Kopi Arabika
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Harga kopi di Medan diawali pada level Rp. 57.612 di awal pekan kemudian menjadi Rp. 

55.790. Sedangkan harga kontrak berjangka ACF dan kontrak berjangka bulan Maret di 
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Gambar 2 memperlihatkan penurunan harga kopi

25.053/kg di awal pekan menjadi Rp. 24.282/kg di akhir pekan. Sedangkan harga kontrak 

berjangka RCF dan kontrak berjangka untuk pengiriman bulan Januari 2019 juga 

mengalami penurunan. Kontrak RCF di Bursa Berjangka Jakarta men

23.860/kg menjdai Rp. 23.300/kg. Sedangkan kontrak pengiriman bulan Januari 2019 di 

bursa London, turun dari Rp. 24.009 menjadi Rp. 23.429 di akhir pekan. 
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Gambar 2: Harga Kopi Robusta
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Gambar 2 memperlihatkan penurunan harga kopi Robusta di Lampung, dari Rp. 

25.053/kg di awal pekan menjadi Rp. 24.282/kg di akhir pekan. Sedangkan harga kontrak 

berjangka RCF dan kontrak berjangka untuk pengiriman bulan Januari 2019 juga 

mengalami penurunan. Kontrak RCF di Bursa Berjangka Jakarta menurun dari Rp. 

23.860/kg menjdai Rp. 23.300/kg. Sedangkan kontrak pengiriman bulan Januari 2019 di 

bursa London, turun dari Rp. 24.009 menjadi Rp. 23.429 di akhir pekan.  

 
 

Gambar 3: Pergerakan Harga Dollar AS
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