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3 Desember – 7 Desember 2018

 

Indeks komposit kopi ICO pada bulan November turun sebesar 1,5% di bulan November. 

Namun penurunan harga kopi dunia tetap berlanjut karena kuatnya pasokan pada 

periode ini. Peningkatan permintaan atas kopi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

masih belum mengimbangi peningkatan produksi dan ekspor kopi. Gambar 1 dan 

Gambar 2 memperlihatkan penurunan harga kopi pada minggu ini.

 

Pada kopi jenis Arabika, kontrak berjangka ACF d

penyelesaian Rp. 60.800 di awal pekan. Kemudian harga ini turun ke Rp. 60.250. Hal 

serupa terjadi pada kontrak berjangka RCF (kopi Robusta), kontrak berjangka RCF turun 

dari Rp. 22.710 di awal pekan menjadi Rp. 22.5
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Indeks komposit kopi ICO pada bulan November turun sebesar 1,5% di bulan November. 

Namun penurunan harga kopi dunia tetap berlanjut karena kuatnya pasokan pada 

Peningkatan permintaan atas kopi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

masih belum mengimbangi peningkatan produksi dan ekspor kopi. Gambar 1 dan 

Gambar 2 memperlihatkan penurunan harga kopi pada minggu ini. 

Pada kopi jenis Arabika, kontrak berjangka ACF di Bursa Berjangka Jakarta memiliki harga 

penyelesaian Rp. 60.800 di awal pekan. Kemudian harga ini turun ke Rp. 60.250. Hal 

serupa terjadi pada kontrak berjangka RCF (kopi Robusta), kontrak berjangka RCF turun 

dari Rp. 22.710 di awal pekan menjadi Rp. 22.520 di akhir pekan.  

 

 
Gambar 1: Harga Kopi Arabika

1
 

Indeks komposit kopi ICO pada bulan November turun sebesar 1,5% di bulan November. 

Namun penurunan harga kopi dunia tetap berlanjut karena kuatnya pasokan pada 

Peningkatan permintaan atas kopi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

masih belum mengimbangi peningkatan produksi dan ekspor kopi. Gambar 1 dan 

i Bursa Berjangka Jakarta memiliki harga 

penyelesaian Rp. 60.800 di awal pekan. Kemudian harga ini turun ke Rp. 60.250. Hal 

serupa terjadi pada kontrak berjangka RCF (kopi Robusta), kontrak berjangka RCF turun 



 
Gambar 2: Harga Kopi Robusta
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Pergerakan harga kopi di bulan Desember ini diperkirakan masih akan menurun akibat 

belum adanya perubahan dari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

pergerakannya. Pada bulan November lalu, indicator harga ICO yang membentuk indeks 

komposit ICO, menurun semua, baik harga Brazilian Naturals, Columbian Milds, harga 

berjangka New York dan harga berjangka London. Meskipun demikian, secara teknikal masih 

ada peluang pembalikan harga dalam jangka pendek.  
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