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Meskipun ada sedikit pembalikan arah pergerakan harga, harga kopi masih dipengaruhi 

penurunan secara fundamental. Gambar 1 memperlihatkan bahwa harga kopi Arabika 

mengalami sedikit penguatan di awal pekan. Bahkan harga kopi Arabika di Medan naik 

sedikit menjadi Rp. 51.460/kg dari Rp. 51.385/kg di awal pekan. Sedangkan harga 

kontrak berjangka ACF di Bursa Berjangka Jakarta ditutup dengan harga yang lebih 

rendah di akhir pekan dibandingkan dengan di awal pekan, Rp. 60.150 dari Rp. 61.050.

 

.  

Kenaikan di awal pekan juga dialami oleh harga Kopi Robusta di Lampung dan harga 

kontrak berjangka kopi Robusta di London untuk 

harga kontrak berjangka RCF di Bursa Berjangka Jakarta selalu mengalami penurunan 

harga penyelesaian dari awal hingga akhir pekan. Harga penyelesaian kontrak RCF di 

akhir pekan adalah Rp. 21.350, sedangkan harga kopi Robusta

22.413/kg.  
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Meskipun ada sedikit pembalikan arah pergerakan harga, harga kopi masih dipengaruhi 

penurunan secara fundamental. Gambar 1 memperlihatkan bahwa harga kopi Arabika 

sedikit penguatan di awal pekan. Bahkan harga kopi Arabika di Medan naik 

sedikit menjadi Rp. 51.460/kg dari Rp. 51.385/kg di awal pekan. Sedangkan harga 

kontrak berjangka ACF di Bursa Berjangka Jakarta ditutup dengan harga yang lebih 

dibandingkan dengan di awal pekan, Rp. 60.150 dari Rp. 61.050.

 

 
Gambar 1: Harga Kopi Arabika
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Kenaikan di awal pekan juga dialami oleh harga Kopi Robusta di Lampung dan harga 

kontrak berjangka kopi Robusta di London untuk pengiriman bulan Januari. Namun 

harga kontrak berjangka RCF di Bursa Berjangka Jakarta selalu mengalami penurunan 

harga penyelesaian dari awal hingga akhir pekan. Harga penyelesaian kontrak RCF di 

akhir pekan adalah Rp. 21.350, sedangkan harga kopi Robusta di Lampung Rp. 

Meskipun ada sedikit pembalikan arah pergerakan harga, harga kopi masih dipengaruhi 

penurunan secara fundamental. Gambar 1 memperlihatkan bahwa harga kopi Arabika 

sedikit penguatan di awal pekan. Bahkan harga kopi Arabika di Medan naik 

sedikit menjadi Rp. 51.460/kg dari Rp. 51.385/kg di awal pekan. Sedangkan harga 

kontrak berjangka ACF di Bursa Berjangka Jakarta ditutup dengan harga yang lebih 

dibandingkan dengan di awal pekan, Rp. 60.150 dari Rp. 61.050. 

 

Kenaikan di awal pekan juga dialami oleh harga Kopi Robusta di Lampung dan harga 

pengiriman bulan Januari. Namun 

harga kontrak berjangka RCF di Bursa Berjangka Jakarta selalu mengalami penurunan 

harga penyelesaian dari awal hingga akhir pekan. Harga penyelesaian kontrak RCF di 

di Lampung Rp. 



 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Referensi: Bappebti 

 
Gambar 2: Harga Kopi Robusta
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